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Desde a sua criação, há 55 anos, FURNAS gera e transmite energia limpa e 

renovável para o desenvolvimento do Brasil e do povo brasileiro. Em 2011 

não foi diferente, assim como não será nos próximos anos. A previsão de 

crescimento da demanda por energia elétrica para a próxima década é da 

ordem de 4,5% ao ano, resultado da soma do crescimento tradicional de 

nossa economia e da demanda do enorme contingente de brasileiros até 

então excluídos do mercado consumidor. Serão necessários 260 GWh até 

2021 e mais de quatro mil quilômetros de linhas de transmissão por ano 

só para atender a essa demanda. 

É compromisso de FURNAS garantir a expansão da oferta de energia com 

qualidade, responsabilidade socioambiental e na proporção do mercado 

que hoje detemos: 9% da capacidade instalada de geração e 19% da 

totalidade da malha interligada brasileira. Para tanto, a empresa conclui 

grandes empreendimentos: sejam eles próprios, como o Aproveitamento 

Hidrelétrico de Simplício, que vai gerar energia limpa para 800 mil pessoas 

com a melhor relação área alagada versus MW gerado do mundo, ou em 

parceria, como a Hidrelétrica de Santo Antônio, que vai gerar energia 

para cerca de 25 milhões de pessoas e cujo modelo de sustentabilidade 

foi destaque no 6º Fórum Mundial da Água, realizado em março deste 

ano, em Marselha, na França. 

Ao todo, a empresa está construindo quatro usinas hidrelétricas, 17 parques 

eólicos, seis novas subestações e mais de quatro mil quilômetros de linhas 

de transmissão, além de investir cerca de R$ 1,8 bilhão para o reforço e a 

modernização do sistema de FURNAS, espinha dorsal da transmissão de 

energia no Brasil. Com os novos empreendimentos, chegaremos em 2016 

com mais de 17 mil MW de capacidade instalada, um crescimento de 50% 

na geração de energia limpa e renovável em relação aos 11.365 MW atuais. 

Esses projetos representam 131 mil novos empregos e energia para mais 

14 milhões de brasileiros. 

MENSAGEM DO
DIRETOR-PRESIDENTE
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Para manter a sua trajetória de crescimento, FURNAS também teve que 

se modernizar. Em 2011, foi iniciado o maior projeto de reestruturação 

da história da companhia, um novo modelo de gestão com foco 

em eficiência operacional. O quadro de empregados começou a ser 

renovado com o Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ) e 

com o programa de retenção do conhecimento. E a difícil questão que 

colocava em lados opostos concursados e terceirizados foi resolvida 

graças ao empenho e espírito público de todos os envolvidos.

Com o apoio inédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), está sendo possível promover uma completa reformulação da 

organização e da forma de trabalhar. A empresa está sendo ajustada ao 

novo modelo do setor, que exige competência e eficiência. Os novos 

processos e práticas irão priorizar a visão empresarial na tomada de 

decisões e garantir uma gestão de qualidade dos ativos existentes, 

gerando recursos para os acionistas e para a expansão do sistema 

elétrico. Foi criada uma diretoria totalmente dedicada aos negócios e 

está sendo formulada uma governança diferenciada para a gestão das 

inúmeras parcerias que a expansão no novo modelo impõe. Além disso, 

acordos com grandes empresas internacionais, como a chinesa Three 
Gorges Corporation, estenderam ao mundo os limites de atuação de 

FURNAS.

Além do desafio de aumentar a oferta de energia, FURNAS reitera o seu 

compromisso com a proteção do meio ambiente e a responsabilidade 

com as comunidades impactadas pelos empreendimentos. Em 

2011, a empresa investiu cerca de R$ 70 milhões na preservação 

ou na recuperação de ambientes afetados, no desenvolvimento e 

manutenção de processos operacionais para a melhoria do meio 

ambiente, e na educação ambiental para as comunidades, entre outras 

ações. Paralelamente, foram destinados mais de R$ 37 milhões para 

projetos e ações ligados a saúde, saneamento, educação, cultura, 

esporte, combate à fome, geração de renda e promoção da cidadania 

nas comunidades do entorno dos empreendimentos da empresa. 
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FURNAS aderiu, mais uma vez, ao Programa Pró-Equidade de Gênero e 

Raça, e assinou os 7 Princípios de Empoderamento das Mulheres (7 PEM), 

cujo objetivo é atribuir poder às mulheres no ambiente empresarial. 

O Grupo Gênero busca promover a igualdade de tratamento e de 

oportunidades entre homens e mulheres, fomentando o desenvolvimento 

de novas concepções de gestão de pessoas e de cultura organizacional. 

Como resultado dessa política de igualdade, a presença de mulheres em 

cargos de comando em FURNAS aumentou 47% nos últimos sete anos. 

No final de 2011, as mulheres já ocupavam 14% das funções gerenciais. 

São gerentes e superintendentes, e, desde agosto de 2011, pela primeira 

vez, uma mulher assumiu uma das diretorias de FURNAS.

Todas as ações socioambientais empreendidas durante o ano refletem 

a adesão da empresa aos princípios do Pacto Global da ONU, do qual 

FURNAS é signatária desde 2003.

Tudo isso para tornar FURNAS uma empresa cada vez mais sustentável, 

competitiva, atraente para novos investimentos e comprometida com o 

meio ambiente e com a qualidade de vida das comunidades no entorno 

de seus empreendimentos, da sociedade em geral e de seus empregados 

em particular. A empresa que todos nós queremos está em construção. 

Viva FURNAS!

Flavio Decat de Moura

Diretor-Presidente
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Visita Escolar ao Escritório Central (RJ)
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FURNAS foi uma das primeiras empresas brasileiras a publicar seu balanço social, em 
1998, de modo a informar aos diversos públicos de interesse os principais resultados 
econômicos, sociais e ambientais de suas atividades e decisões.

À semelhança de edições anteriores, foram observadas as diretrizes da Global Reporting 
Initiative (GRI) e do seu Suplemento de Energia Elétrica. Foram igualmente consideradas 
as orientações do “Manual de Elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade 
Socioambiental das Empresas de Energia Elétrica” da  Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL). As diversas ações e resultados descritos neste relatório foram 
correlacionados também às diretrizes da norma internacional ISO 26000 e aos Princípios 
do Pacto Global.

De acordo com os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e de outras instituições competentes, aprovados pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), desde o exercício de 2010 a Empresa apresenta suas Demonstrações 
Financeiras de forma individual e consolidada, em consonância também com as normas 
definidas pela ANEEL, quando não conflitantes com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil ou com as práticas contábeis internacionais emanadas pela International Financial 
Reporting Standard (IFRS). 

Assim, os itens relacionados à Distribuição da Riqueza por Partes Interessadas e à 
Distribuição do Valor Adicionado – Governo são apresentados na forma individual, 
para atendimento à ANEEL. Já com relação aos Principais Indicadores do Desempenho 
Econômico-Financeiro, os mesmos são apresentados na forma consolidada, em face 
do expressivo impacto representado pelos investimentos realizados pela Empresa nas 
Sociedades de Propósito Específico de que participa.

Desde a adesão de FURNAS ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), 
em 2003, os relatórios socioambientais, e agora o de sustentabilidade, são apresentados 

como relatórios de progresso (communication on progress) e incluídos no site do Pacto 
na internet (www.pactoglobal.org.br).

O documento refere-se ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011.
 
Cerca de 50 colaboradores de todas as diretorias participaram do processo de coleta de 
informações, sendo que os membros do Comitê de Sustentabilidade Empresarial atuam 
como facilitadores desse processo.

O relatório é distribuído a todos os públicos de interesse de FURNAS, tendo sido produzidas 
200 cópias impressas, em português, 100 em inglês e 100 em espanhol, e 1000 pen-drives 
em português, 100 em inglês e 100 em espanhol.

Uma versão em pdf encontra-se disponível para consulta no site de FURNAS (www.

furnas.com.br).

RELATÓRIO
Sobre o
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SUMÁRIO
UHE Santo Antônio (RO)
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LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS

ACL

ACR

ACT

AGE

AGO

ANA

ANEEL

APA

APAE

APE

APM 

APP

AVAPE

BD

BID

BNDES 

CCEE

CCP

CD

CE

CEEE

CEMIG

CFURH

CHESF

CO2

COEP 

CPFL

CTB

CTEEP

DF

Ambiente de Contratação Livre

Ambiente de Contratação Regular

Acordo Coletivo de Trabalho

Assembleia Geral Extraordinária

Assembleia Geral Ordinária

Agência Nacional de Águas

Agência Nacional de Energia Elétrica

Área de Proteção Ambiental

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Área de Proteção Especial

Aproveitamento Múltiplo

Área de Proteção Permanente

Associação para valorização de Pessoas com Deficiências

Benefício Definido

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Centros Comunitários de Produção

Contribuição Definida

Estado do Ceará

Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica 

Companhia Energética de Minas Gerais

Compensação Financeira pela utilização de Recursos Hídricos

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

Dióxido de Carbono

Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela vida

Companhia Paulista de Força e Luz

Curso Técnico Básico

Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista

Distrito Federal

EBTIDA

ELETROBRAS

ELETRONORTE

ELETRONUCLEAR

EOL

EPE

ERP

ES

FAOP

FNDCT

FRG

FUNAI

FUNCOGE

GEE

GLP

GO

GWh

IBAMA

IBGE

ICMBio

IE Madeira

INMETRO

IRPJ

ISO

IUCN

km

kV

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization

Centrais Elétricas Brasileiras 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S. A.

Eletrobras Termonuclear S. A.

usina Eólica Elétrica

Empresa de Pesquisa Energética

Enterprise Resource Planning (Sistemas Integrados de 

Gestão Empresarial)

Estado do Espírito Santo

Fundação de Arte de Ouro Preto

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico

Fundação Real Grandeza

Fundação Nacional do Índio

Fundação Comitê de Gestão Empresarial

Gases de Efeito Estufa

Gás Liquefeito de Petróleo

Estado de Goiás

Gigawatt Hora

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

Interligação Elétrica do Madeira S. A.

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica

International Organization for Standardization 

(Organização Internacional de Padronização)

International Union for Conservation of Nature (união 

Internacional para a Conservação da Natureza)

Quilômetro

Quilovolts

UHE Itumbiara (GO/MG)



13RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

Naturatins

NBR

ODM

ONS

P&D

PA

PAC 

PAE 

PAR

PCB 

PCH 

PCR

PDGR

PE

PGET

PGR

PN

PR

PROCEL

PROMAN

Instituto Natureza do Tocantins

Denominação de norma da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT)

Objetivos do Milênio

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Pesquisa & Desenvolvimento

Estado do Pará

Programa de Aceleração do Crescimento

Plano de Atendimento a Emergências

Programa de Ampliação e Reforços

Bifenilas Policloradas

Pequenas Centrais Hidrelétricas

Plano de Carreira e Remuneração

Plano Diretor de Gestão de Riscos Corporativos

Parque Estadual

Plano Geral de Empreendimentos de Transmissão em Instalações 

em Operação

Plano de Gerenciamento de Resíduos

Parque Nacional

Estado do Paraná

Programa Nacional de Conservação de Energia

 Produtores Energéticos de Manso S.A.

Subestação

Serra do Facão Energia S.A.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Hexafluoreto de enxofre 

Sistema Interligado Nacional

Sistema Nacional de Observabilidade e Controlabilidade

Estado de São Paulo

Sociedade de Propósito Específico

Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica

Tecnologia da Informação

Estado do Tocantins

Terawatt Hora

unidade Geradora

usina Hidrelétrica

usina Termelétrica

SE 

SEFAC

SEMA

SEMARH

SENAI

SF6 

SIN

SINOCON

SP

SPE

TFSEE

TI

TO

TWh

UG

UHE

UTE

LT

MESA

MG

MME

MT

MVA

MVAr 

MW

MWh

Linha de Transmissão

Madeira Energia S. A. 

Estado de Minas Gerais

Ministério de Minas e Energia

Estado de Mato Grosso

Megavolt Ampère

Megavolt Ampère Reativo ou Megavar 

Megawatt

Megawatt Hora

Receita Anual Permitida

Rede Básica

Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Reserva Biológica

Reserva Biológica Estadual

Programa Nacional de Iluminação Pública 

Eficiente

Centrais Elétricas Rio das Almas S. A.

Estado do Rio de Janeiro

Estado do Rio Grande do Norte

Estado de Rondônia

Receita Operacional Líquida

RAP

RB

RBLE

REBIO

REBIOE

ReLuz

RIALMA

RJ

RN

RO

ROL
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UHE Santo Antônio (RO)
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PERFIL DA
EMPRESA
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16 RELATÓRIO ANUAL 2011

Criada em 28 de fevereiro de 1957, pelo Decreto nº 41.066, para construir 

e operar a primeira usina hidrelétrica de grande porte no Brasil, FURNAS 

Centrais Elétricas S. A. é uma sociedade de economia mista, de capital 

fechado, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem como 

principal acionista a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. — Eletrobras. 

Desde sua criação, contribui para o crescimento do Brasil, sendo que 

40% de toda a energia do País passa pelo seu sistema. 

Atua na geração, transmissão e comercialização de energia elétrica e, 

atualmente, possui instalações em todas as regiões do país, abrangendo 

treze estados (RJ, MG, ES, SP, GO, MT, TO, PR, SC, RS, RO, CE e RN) e 

o Distrito Federal, onde estão situados 63% dos domicílios brasileiros, 

o que equivale a 81% do PIB nacional. Seu parque gerador conta com 

quinze usinas hidrelétricas e duas térmicas, o que representa uma 

capacidade instalada de mais de 11 mil MW. Entre as hidrelétricas, oito 

são de propriedade exclusiva, duas estão em parceria com a iniciativa 

privada e cinco sob a forma de Sociedade de Propósito Específico 

(SPE). O sistema de transmissão é constituído por mais de 19 mil km de 

linhas de transmissão de propriedade exclusiva e cerca de 950 km de 

propriedade compartilhada, e de 53 subestações, dentre as quais 46 são 

próprias, duas realizadas em parceria e cinco sob a forma de SPE. 

EMPRESA
Perfil da
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Notas: 

Parceiros de FuRNAS na propriedade das instalações:

uHE Serra da Mesa: CPFL Geração de Energia S.A. (51,54%).

uHE Manso: Produtores Energéticos de Manso S.A. – PROMAN (30%).

uHE Peixe Angical: EDP Energias do Brasil – EDP Brasil (60%), na SPE ENERPEIxE S.A. 

uHE Baguari: Neoenergia (51%) e Cemig (34%), na SPE Baguari Geração de Energia Elétrica S.A.

uHE Retiro Baixo: Orteng (25,5%), Logos (15,5%) e Arcadis (10%), na SPE Retiro Baixo Energética S.A.

uHE Serra do Facão: Alcoa (34,97%), Camargo Corrêa Energia S. A. (5,47%) e DME ( 10,09%), na SPE Serra do Facão 

Energia S. A.

uHE Foz do Chapecó: CPFL Geração de Energia S.A. (51%) e CEEE (9%), na SPE Foz do Chapecó Energia.  

USINAS
Hidrelétrica – Propriedade integral
   Itumbiara
   Marimbondo
   Furnas
   Luiz Carlos B. de Carvalho (Estreito)
   Mascarenhas de Moraes
   Corumbá
   Porto Colômbia
   Funil

Hidrelétrica – Propriedade compartilhada
      Em parceria
      Serra da Mesa 
      Manso 

      Sociedade de Propósito Especí�co
      Peixe Angical 
      Baguari 
      Retiro Baixo 
      Serra do Facão 
      Foz do Chapecó 
      
Térmica – Propriedade integral
   Santa Cruz 
   Roberto Silveira (Campos)

2.082
1.440 
1.216 
1.050 

476
375
320 
216

1.275
212 

452
140
82 

212,58 
855 

932
30

UNIDADES
DE GERAÇÃO

Capacidade
instalada

(MW)  

100
100
100
100
100
100
100
100

48,46
69,81

40 
15
49

49,47
40

100
100

Propriedade
das instalações

(%)

Energia assegurada
(MW Médio)

2011 2010 2009

1.015
726
598
495
295
209
185
121

671
92

 271
80,2
38,5

182,4
432

733
21

1.015
726
598
495
295
209
185
121

671
92

 271
80,2
38,5

182,4
432

733
21

1.015
726
598
495
295
209
185
121

671
92

 271
80,2

-
-
-

496
21
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No Anexo 1 pode ser encontrada uma relação de todas as linhas em forma de SPE com 

informações sobre nível de tensão, extensão, percentual de participação de FURNAS e 

ano de entrada em operação.

Em 2011, a produção de energia foi de 37.268 GWh, o EBTIDA (Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação 

e Amortização) atingiu R$ 1,6 bilhão(1)  e o Lucro Líquido foi de R$ 260 milhões. Os 

investimentos ultrapassaram o valor de R$ 2 bilhões.

Com relação ao quadro de recursos humanos, ao final do exercício de 2011, FURNAS 

contava com 4.860 empregados efetivos e 1.541 não efetivos.

(1) Segundo as demonstrações financeiras individuais; se forem consideradas as demonstrações financeiras 

consolidadas (que incluem as demonstrações financeiras das investidas) o valor é superior a R$ 1,8 bilhão.

TENSÃO (kV) 

TOTAL

≤230 
345 
500

494
341
112

947

240
341
112

693

65
278
112

455

km
200920102011

TENSÃO (kV) 

TOTAL

≤ 230 
345 
500 
± 600 (CC) 
750

4.318
6.221
4.570
1.612
2.698

19.419

4.318
6.221
4.549
1.612
2.698

19.398

4.318
6.078
4.549
1.612
2.698

19.255

km
200920102011

Linhas de Transmissão de Propriedade Exclusiva de FURNAS (km)

Extensão das Linhas de Transmissão sob a Forma de SPE (km)
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TIPO DE ÁREA
Escritório Central
   Área Meio (1)
   Área Fim (2)

Áreas Regionais
   Área Meio (1)
   Área Fim (2)

1010
824

256
2770

4860

COLABORADORES
POR VÍNCULO

E ÁREA

Empregados 

489
190

139
723

1541

145
120

16
205

486

1644
1134

411
3698

6887

Contratados Estagiários TOTAL

TOTAL

PRINCIPAIS NEGÓCIOS

A atuação das empresas de energia elétrica no Brasil é regulada por instrumentos 

legais que definem como devem ser planejados, projetados, construídos e operados os 

empreendimentos de geração e transmissão, e a comercialização da energia produzida.

O planejamento da expansão da geração e da transmissão é definido tanto em função 

dos estudos e projeções da matriz energética brasileira, quanto pela própria dinâmica do 

mercado competitivo de produção de energia.  Tais estudos são realizados pela Empresa 

de Pesquisa Energética — EPE, sob demanda do MME, visando atender ao mercado de 

energia a curto, médio e longo prazos. 

FURNAS participa de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental de novos 

empreendimentos de expansão da capacidade do sistema, os quais, após aprovação 

dos órgãos reguladores, são licitados em leilões promovidos pela ANEEL.  As eventuais 

modernizações de usinas de geração e reforços ou alterações no sistema de transmissão 

também devem ser autorizados pela ANEEL. 

A maior parte dos projetos e empreendimentos de geração e transmissão de energia 

elétrica em que a empresa está atualmente envolvida faz parte do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC).  

(1)  Áreas Meio: Presidência, Diretoria Financeira e Diretoria de Gestão Corporativa

(2) Áreas Fim: Diretoria de Engenharia, Diretoria de Construção e Diretoria de Operação do Sistema e 

Comercialização de Energia
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Os novos empreendimentos, de geração ou de transmissão, vêm sendo desenvolvidos 

por FURNAS tanto de forma corporativa como através de parcerias com agentes privados 

ou públicos.

FURNAS participa de 22 Sociedades de Propósito Específico já constituídas e de 16 

que serão organizadas em 2012. Com a meta de expansão dos seus negócios, seja 

com recursos próprios ou em parceria com a iniciativa privada, a empresa investe em 

empreendimentos de geração hidráulica, que agregarão mais de 5 mil MW ao Sistema 

Elétrico Brasileiro, em 28 linhas de transmissão e em 15 subestações. Os novos projetos 

de FURNAS possibilitarão a criação de mais de 131 mil empregos e levarão energia para 

14 milhões de pessoas, ampliando para 41 milhões o número de cidadãos que recebem 

energia gerada ou transmitida com a marca FURNAS, aumentando a capacidade instalada 

em mais de 50%, ou seja, passando de 11 mil MW para 16,5 mil MW. O investimento total 

nos novos empreendimentos será de R$ 29 bilhões.

Geração

Novos Empreendimentos

As usinas hidrelétricas Simplício e Batalha, em fase de construção, são de propriedade 

integral de FURNAS, com capacidade instalada total de 386 MW. Além dessas, a empresa 

também participa das SPE que estão construindo as usinas de Santo Antônio (3.150 MW – 39% 

de participação) e Teles Pires (1.820 MW – 24,5% de participação), e das centrais eólicas 

Miassaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3, todas no Rio Grande do Norte, com 

participação de 24,5%. Os empreendimentos em construção estão com datas de entrada 

em operação previstas para 2012. 

FURNAS vem diversificando seus investimentos em fontes de energia limpa e renovável, 

com grandes investimentos em geração de energia eólica. Em 2011, a empresa participou 

de novos leilões e arrematou mais quatorze parques, dois no Rio Grande do Norte e 

os demais no Ceará, com participação de 49% em cada empreendimento. Do total de 

Pás de aerogeradores
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dezessete parques a serem implantados no Nordeste, totalizando 437 MW de potência 

instalada, três estão com inauguração prevista para 2012. O investimento total previsto é 

de R$ 1,8 bilhão.

Estudos

Atualmente, FURNAS está desenvolvendo seis estudos de viabilidade de empreendimentos 

hidrelétricos, listados no Anexo 1. 

Usinas Hidrelétricas — Capacidade instalada

Após a entrada em operação de novas máquinas nos anos de 2009 e 2010, observou-se 

o acréscimo na capacidade instalada relativa à entrada em serviço da quarta máquina da 

UHE Foz do Chapecó, com potência de 214 MW, em fevereiro de 2011.

Usinas Hidrelétricas — Modernização 

As UHE Furnas e Luiz Carlos Barreto de Carvalho foram modernizadas em 2011, com 

investimento de R$ 74 milhões, visando à atualização tecnológica, substituição de 

equipamentos analógicos por digitais, troca de peças antigas dos geradores e turbinas 

por novos componentes com tecnologia mais moderna, e substituição de componentes 

mecânicos por hidráulicos. 

Transmissão

Em 2011, o seccionamento da LT 500 kV Angra-Grajaú, para energização da SE Zona 

Oeste, deu origem às LT 500 kV Angra-Zona Oeste e Grajaú-Zona Oeste, acrescentando 

21,5 km à malha de transmissão de FURNAS, e reforçando o anel de suprimento em 500 

kV à região metropolitana do Rio de Janeiro. Houve acréscimo também na capacidade 

de transformação devido à entrada em operação da subestação Zona Oeste e à instalação 

e substituição de transformadores no sistema de FURNAS.

Seis novas linhas de transmissão, construídas sob a forma de SPE, listadas no Anexo 1, 

entraram em operação.

Novos Empreendimentos

FURNAS participa, com recursos próprios ou em parceria, da construção de 26 novas 

linhas de transmissão e subestações, que acrescentarão mais de 3,9 mil km de linhas 

ao Sistema Interligado Nacional (SIN), com destaque para o sistema de transmissão de 

energia do rio Madeira. 

Além das novas linhas de transmissão, o contrato com a Telecomunicações Brasileiras 

S.A. — Telebras, celebrado em 2011, permitirá a utilização das fibras óticas instaladas nos 

cabos pára-raios das linhas de transmissão e áreas das usinas e subestações de FURNAS 

para a implantação da Rede Nacional de Banda Larga. 
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Plano Geral de Empreendimentos de Transmissão em Instalações em 
Operação (PGET)

Os diversos investimentos nas instalações de transmissão existentes foram consolidados 

em um Plano Geral de Empreendimentos de Transmissão em Instalações em Operação 

(PGET), que deverá ser concluído até 2015, envolvendo recursos de R$ 1,8 bilhão. Os 

empreendimentos do PGET estão agrupados de acordo com critérios da ANEEL, em 

quatro conjuntos:

• Plano de modernização de Instalações de Interesse Sistêmico, relativos a melhorias nas 

instalações integrantes da Rede Básica e demais instalações do SIN;

• Plano de Modernização de Instalações de Interesse Sistêmico, relativos a reforços;

• Programa de Ampliação e Reforços (PAR); 

• Plano de Revitalização da Transmissão.

Em 2011, no âmbito do Plano de Modernização de Instalações de Interesse Sistêmico, 

foram concluídas e energizadas obras de melhoria em uma subestação e de reforços 

em dez subestações.  O PAR foi implantado em seis subestações e em cinco linhas de 

transmissão.  Em 2011, os investimentos no PGET totalizaram cerca de R$ 220 milhões.

Desempenho Operacional

FURNAS tem seu planejamento eletroenergético definido pela Empresa de Pesquisa 

Energética — EPE, que planeja a expansão do Sistema Elétrico Brasileiro impulsionando 

o desenvolvimento de sua infraestrutura para atender a demanda de energia a longo 

prazo. 

Hidrelétricas

Ao final do período chuvoso de 2011, os reservatórios das UHE Furnas, Mascarenhas de 

Moraes, Itumbiara e Corumbá alcançaram marcas de armazenamentos próximas a 100%, 

enquanto os reservatórios das demais usinas continham armazenamento acima de 75%, 

o que contribuiu para a redução dos riscos do sistema, para a manutenção do padrão de 

qualidade e para a confiabilidade dos serviços de suprimento de energia elétrica.      

A disponibilidade média das usinas hidrelétricas foi de 90,57%.

Térmicas

O papel das usinas termelétricas no sistema integrado brasileiro é garantir a confiabilidade 

do sistema, além de atender os períodos de escassez de água, cabendo ao Operador 

Nacional do Sistema — ONS comandar o despacho da energia.

Em 2011, a geração da UTE Santa Cruz foi solicitada pelo ONS para atendimento à área 

de Rio de Janeiro e Espírito Santo, tendo em vista a demanda horária de carga. Essa UTE 
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operou também para o comissionamento de duas turbinas a gás das novas unidades 

geradoras de ciclo combinado, que é uma solução tecnológica mais avançada e menos 

poluente para as usinas térmicas. No ciclo combinado, a ser comissionado em 2012, 

um gerador de vapor recuperará parte do calor dos gases de exaustão das turbinas a gás, 

possibilitando a redução da emissão de poluentes por kWh e elevando, substancialmente, 

a eficiência da usina. 

A disponibilidade média da UTE Santa Cruz foi de 84,69%. 

No caso da UTE Campos, as unidades geradoras encontram-se disponíveis, porém, por 

ordem de mérito econômico, não vêm sendo solicitadas pelo ONS. 

Energia Gerada 

Hidráulica => 37.268 GWh
Inclui 100% da energia das usinas de propriedade integral e apenas o 
percentual de FURNAS no caso das usinas de propriedade compartilhada – 
UHE Serra da Mesa (48,46%) e Manso (70%). 

Térmica (Gás Natural + Óleo Diesel) => 180.685 MWh 

Sistema de Transmissão

O Sistema de transmissão de FURNAS é supervisionado pelo Centro de Operação do 

Sistema, localizado no Escritório Central, no Rio de Janeiro, em articulação com os quatro 

Centros de Operação Regionais (MG, RJ, SP e GO). Informações das mais remotas áreas 

regionais são transmitidas por meio de tecnologias de comunicação de última geração, 

que levam a estes Centros de Operação um panorama online completo de todo o SIN. 

As instalações de transmissão ficaram disponíveis em 99,84% do tempo.

Manutenção

Devido à grande importância dos equipamentos do sistema de transmissão e do parque 

gerador de FURNAS, as tarefas de manutenção de equipamentos seguem três diferentes 

estratégias: preventiva, preditiva ou detectiva. Há ainda equipamentos que combinam 

mais de uma estratégia.

A manutenção preventiva é utilizada em equipamentos cujos componentes são sujeitos 

a desgaste, cujos modos de falha são conhecidos ou que possuem vida útil definida. 

A manutenção preditiva é executada somente quando a condição de operação do 

equipamento indica que é necessária uma intervenção; é aplicável em equipamentos 

cujos modos de falha são aleatórios e naqueles não sujeitos a desgaste.
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Quando o modo de falha do equipamento é oculto, ou seja, quando não há como 

ser percebido pelas equipes de operação e manutenção das instalações, são previstas 

atividades de manutenção detectiva. Equipamentos que passam muito tempo sem 

operar, tais como sistemas redundantes e equipamentos de proteção se prestam a esse 

tipo de manutenção.

FURNAS tem investido na aquisição e instalação de sistemas de monitoramento de 

equipamentos, que proporcionam uma segurança adicional ao sistema, pois são 

concebidos para verificar as condições operativas dos equipamentos e antecipar a 

ocorrência de falhas, minimizando riscos de acidentes pessoais e ocorrências no SIN. 

Além disso, tais sistemas aumentam a disponibilidade dos equipamentos, pois evitam 

desligamentos desnecessários, uma vez que as manutenções se dão em função da 

necessidade e não em intervalo de tempo fixo.

Vale destacar que, em 2011, foi concluído o desenvolvimento do projeto Sistema 

Nacional de Observabilidade e Controlabilidade (Sinocon), sob responsabilidade do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico — ONS. Os objetivos são a modernização dos 

sistemas de supervisão e controle, a recuperação de transformadores, o desenvolvimento 

e nacionalização de componentes, o aumento da disponibilidade operacional de 

equipamentos, e a adoção de técnicas modernas e diferenciadas de manutenção em 

equipamentos energizados.

Comercialização

Geração
O mercado para comercialização da energia elétrica no Brasil é organizado em dois 

ambientes distintos:

• Ambiente de Contratação Regulada (ACR) para suprimento dos requisitos de energia 

das concessionárias e permissionárias de distribuição; 

• Ambiente de Contratação Livre (ACL) para fornecimento dos requisitos de energia dos 

consumidores livres.

No ACR, a comercialização de energia se realiza por meio de leilões públicos, regulados 

pela ANEEL, que podem ser promovidos pela Agência ou pela Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica (CCEE). 

Por outro lado, no ACL há livre negociação entre agentes de geração privados, os 

comercializadores e os consumidores livres. Para os agentes de geração sob controle 

federal existe a exigência legal de procedimentos públicos para compra e venda de 

energia. 

FURNAS participa ativamente de ambos os mercados. No ACR, a empresa atua na 

comercialização de energia existente (proveniente de suas usinas já implantadas) ou 

nova (proveniente de usinas a serem concedidas ou autorizadas). Já no ACL, a atuação 

é pautada para compra e venda de energia junto a comercializadores e consumidores 

livres, a partir de leilões e chamadas públicas próprios ou promovidos por terceiros.
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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, Eletrobras Termonuclear S.A. – 

Eletronuclear e Serra do Facão Energia S.A. – Sefac. Para mais informações sobre os 

contratos, ver o Anexo 1.

Em 2011, foram comercializados 54.892 GWh.       

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 pela 

disponibilização tanto das instalações da Rede Básica (RB) quanto daquelas que não 

fazem parte dessa rede. 

Usina Eólica Miassaba 3 (RN)
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As instalações classificadas pela ANEEL como integrantes da RB são disponibilizadas ao 

ONS mediante recebimento da correspondente parcela da Receita Anual Permitida (RAP) 

pelas concessionárias de transmissão. 

As demais instalações de transmissão, não integrantes da RB, são disponibilizadas 

diretamente aos acessantes que podem ser consumidores livres, agentes de geração e 

agentes de importação ou exportação de energia.

Na concessão de serviço público de transmissão há, ainda, a obrigação de 

compartilhamento com outros concessionários de instalações e infraestruturas.

Ambiente Extra-Concessão

Dentro dessa modalidade são firmados os Contratos de Prestação de Serviços de Operação 

e Manutenção (CPSOM), os Contratos de Prestação de Serviços de Manutenção (CPSM) 

e os Contratos de Compartilhamento de Infraestrutura (CCIF), sendo estes com agentes 

externos ao Setor Elétrico. 

Premiações

Institucionais

FURNAS recebeu, no XXVIII Seminário Nacional de Grandes Barragens, o certificado de 

Projeto Internacional de Referência em reconhecimento à excelência do desempenho 

das barragens das usinas hidrelétricas Serra da Mesa (GO) e Foz do Chapecó (SC/RS).

O presidente Flavio Decat recebeu, em Diamantina (MG), a Grande Medalha Presidente 

Juscelino Kubitschek, entregue a personalidades e instituições que contribuíram para 

o desenvolvimento do município, do estado e do País. Criada em setembro de 1995, a 

comenda é concedida anualmente por ocasião do aniversário de JK.

Associadas à Responsabilidade Social

FURNAS conquistou o Prêmio Fundação COGE, na categoria Ações de Responsabilidade 

Social, pelo projeto Centro Comunitário Vila Santa Tereza, no município de Belford Roxo 

(RJ). Apesar de ter se classificado como finalista em anos anteriores, esta é a primeira vez 

que a empresa sagra-se vencedora da premiação.

Pela nona vez consecutiva, FURNAS recebeu o prêmio Empresa Cidadã concedido pelo 

Conselho Regional de Contabilidade — CRC-RJ, Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro — Firjan e Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro —

Fecomercio. Ele destaca as empresas que, além de informações econômico-financeiras, 

publicam relatórios sobre suas ações nas áreas social e de meio ambiente. 
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Associadas à Gestão da Qualidade

A Área de Construção de Geração de Corumbá conquistou, pelo segundo ano consecutivo, 

o Prêmio Paulista da Qualidade de Gestão (PPQG), na categoria Ouro. A premiação é 

promovida pelo Instituto Paulista de Excelência da Gestão (IPEG).

Associadas ao Meio Ambiente

Pelo segundo ano consecutivo, FURNAS conquistou o Prêmio Brasil de Ação Ambiental, 

promovido pela Casa Brasil e pelo Jornal do Brasil. A empresa foi a única, na edição 2011 do 

concurso, a vencer em duas categorias: Comunicação Social, pelas ações desenvolvidas 

no Programa de Comunicação Social da UHE Simplício, e Educação Ambiental, com o 

Projeto Transformar.

UHE Itumbiara (GO/MG)
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Escritório Central (RJ)
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GOvERNANÇA
CORPORATIVA
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CORPORATIvA
Governança 

A reestruturação da Diretoria Executiva de FURNAS marcou o ano de 
2011 com a criação da Diretoria de Planejamento, Gestão de Negócios e 
de Participações (DN) e a unificação das Diretorias de Engenharia e de 
Construção, na Diretoria de Expansão (DE). Outra mudança importante 
foi a aprovação da reforma do Estatuto Social da Empresa, aprovada pela 
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em setembro de 2011, com as 
consequentes alterações no Regimento Interno.

A Diretoria de Planejamento, Gestão de Negócios e de Participações tem 
como principais atribuições o planejamento estratégico e empresarial, 
a gestão de negócios corporativos de empreendimentos, a prestação 
de serviços, os novos negócios e parcerias, a comercialização de 
energia elétrica, os estudos de mercado e a pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, e inovação.

Já os projetos de geração e transmissão, engenharia e construção de 
novas instalações, ampliações e modificações das instalações existentes, 
laboratórios e promoção das atividades de engenharia relativas ao meio 
ambiente ficaram sob a responsabilidade da Diretoria de Expansão.

Todas as mudanças foram realizadas, fundamentalmente, para adaptar 
a empresa às exigências de um mercado cada vez mais competitivo, 
buscando novos negócios em parceria com a iniciativa privada, a 
implantação de fontes alternativas de energia e sua internacionalização. 

Ainda em 2011, para o aprimoramento da gestão da empresa e, 
consequentemente, de sua Governança Corporativa, tiveram continuidade 
os seguintes projetos: 

• ERP – Projeto Sintonia: com a manutenção da estrutura do Projeto 
Sintonia, até o final de 2011, consolidou-se a implantação do Sistema 
Integrado de Gestão Empresarial (ERP);
• Projeto SOx – FURNAS: como subsidiária da Eletrobras, atende aos 

requisitos da Lei Sarbanes-Oxley – SOx para que a holding possa manter a 

negociação de ações (American Depositary Receipts – Nível 2) no pregão 
da  Bolsa de Nova Iorque. Para tanto, mapeou e mantém atualizados os 
processos de controles internos de relatórios financeiros alinhados às 
diretrizes da SOx. Com o objetivo de planejar e coordenar os trabalhos 
de avaliação dos controles internos da empresa para o atendimento à 
SOx, bem como participar, sistematicamente, das atividades relativas 
à obtenção da certificação anual, foram atualizados os controles de 23 
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processos, dos quais 19 são relacionados a negócios, três à Tecnologia da Informação 
(TI) e um aos Entity Level Controls (Controles em Nível da Entidade), em observância aos 
riscos mais relevantes, determinados pela materialidade definida pela Eletrobras, o que 
possibilitou a emissão de relatórios de auditoria aos respectivos gestores dos processos.

Estrutura de Governança Corporativa

A estrutura de governança é constituída por: Assembléia Geral de Acionistas, Conselho 
de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Auditoria Interna e Auditoria 
Independente Externa.

A Assembleia Geral de Acionistas (AGO) aconteceu em 15 de junho, quando foram 
aprovados a tomada de contas dos administradores, o Relatório de Administração e 
as Demonstrações Financeiras — com os respectivos pareceres do Conselho Fiscal e 
dos Auditores Independentes, relativos ao exercício de 2010 —, a destinação dos lucros 
acumulados, a participação nos lucros ou resultados do exercício de 2010, a eleição de 
membro do Conselho Fiscal e respectivo suplente e a remuneração de administradores 
e membros do Conselho Fiscal.

Foram realizadas três Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE). A primeira, em fevereiro 
de 2011, elegeu dois novos membros do Conselho de Administração. A segunda AGE, 
realizada em agosto de 2011, elegeu o novo Presidente do Conselho de Administração. A 
terceira, realizada em setembro de 2011, aprovou a reforma do Estatuto Social de FURNAS.
No que diz respeito à composição do Conselho de Administração, o Estatuto Social 
vigente até a aprovação do novo Estatuto pela AGE de setembro de 2011, previa 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 era indicado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 
da Presidência da República e o Diretor-Presidente da empresa era escolhido entre os 
membros do Conselho. Na Assembléia Geral Ordinária de abril de 2010, os Conselheiros 
foram eleitos para um mandato de três anos (2010 a 2013), em conformidade com o 
Estatuto vigente à época, devendo tal prazo ser observado.
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O novo Estatuto prevê a composição do colegiado com até seis membros, com reputação 
ilibada e idoneidade moral, prazo de gestão de um ano, sendo um deles indicado pelo 
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, e outro eleito como representante dos 
empregados, escolhido pelo voto direto de seus pares.

Durante o exercício, o Colegiado reuniu-se dezesseis vezes, para deliberar sobre o 
planejamento estratégico e sobre projetos de expansão e aquisição de novos ativos, entre 
outros assuntos definidos nos documentos de organização da empresa.

A Diretoria Executiva passou a ser composta por um Diretor-Presidente e cinco Diretores, 
eleitos pelo Conselho de Administração para mandato de três anos. 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 a análise e decisão dos demais membros. Durante o ano, foram realizadas 52 
reuniões da Diretoria Executiva.

O Conselho Fiscal é composto por 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 o respectivo suplente são indicados pelo 
Ministério da Fazenda, como representantes do Tesouro Nacional. Em 2011, o Colegiado 
reuniu-se onze vezes.

A Auditoria Interna, que é subordinada ao Presidente do Conselho de Administração, 
promove o exame das atividades desenvolvidas pelas unidades organizacionais, com 
o objetivo de analisar sua gestão, verificando permanentemente os procedimentos, 
controles aplicados, sistemas informatizados, registros, arquivos, cumprimento das 
diretrizes, atos normativos internos e a conformidade da gestão com preceitos da 
legislação vigente. 

Em 2011, foram realizados 43 trabalhos de auditoria, oriundos do Plano Anual de 

Atividades de Auditoria Interna (Paint) e de demandas especiais. Foram concluídos mais 
três trabalhos referentes a 2010, o que resultou na emissão de 46 relatórios decorrentes 
da atuação direta da Auditoria Interna, fortalecendo o ambiente de controle interno por 
meio da melhoria de sistemas, aprimoramento de atos normativos e cumprimento da 
legislação vigente.

O relacionamento da empresa com a Controladoria-Geral da União — CGU e com o 
Tribunal de Contas da União — TCU ocorre durante todo o exercício para cumprir as 
disposições legais quanto aos procedimentos da auditoria anual, para organização e 
formalização das peças que constituem o processo de prestação de contas, e para atender 
às demandas de rotina.

A Auditoria Externa Independente tem por finalidade atestar a adequação de um fato 
para atribuir características de confiabilidade a uma atividade, mediante utilização de 
procedimentos técnicos específicos. No caso das demonstrações financeiras, o objetivo 
é a emissão de parecer sobre a adequação das contas da empresa em conformidade com 
as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e com a legislação específica.

Em cumprimento à Instrução da CVM, a Eletrobras contratou, a partir de 2009, os serviços 
de uma única empresa de auditoria para todas as empresas do Sistema, pelo prazo de 
cinco anos.



33RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

Comitês e Grupos de Trabalho

Quando há necessidade de maior discussão interdisciplinar em relação às matérias, são 
utilizados Grupos de Trabalho transitórios ou Comitês de atuação permanente, criados 
por decisão da Diretoria Executiva.

Os Comitês são grupos de ação de natureza contínua, compostos por representantes das 
diversas diretorias, cuja finalidade é prover flexibilidade à organização para alinhar-se às 
mudanças dos ambientes externo e interno. O Anexo 2 apresenta a relação dos Comitês 
e seus respectivos objetivos.

Remuneração dos Conselheiros e dos Membros da Diretoria

A remuneração dos conselheiros é fixa e corresponde a 10% da remuneração média dos 
Diretores da Companhia, conforme a Lei 9.292, de 1996, não havendo remuneração 
variável. Em 2011, o valor total da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, 
incluindo encargos sociais, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, foi de 
R$ 5,1 milhões.

Alterações Relevantes no Estatuto Social 

A reforma do Estatuto Social de FURNAS, aprovada em AGE, introduziu importantes 
alterações estatutárias:

Do Objeto Social

O objeto social foi estendido de modo que a empresa possa também prestar serviços de 
telecomunicação, comercializar direitos de uso ou de ocupação de torres, instalações 
eletroenergéticas e prediais, equipamentos e instrumentos, e demais partes que possam 
constituir recurso de infraestrutura de telecomunicações da empresa;

Do Conselho de Administração

• O colegiado passará a ser integrado por até seis membros, os quais, dentre eles, 
designarão o presidente;
• O prazo de gestão dos conselheiros foi reduzido de três para um ano;
• Um dos membros do Conselho será eleito como representante dos empregados, pelo 
voto direto de seus pares dentre os empregados ativos e em eleição organizada pela 
empresa, em conjunto com as entidades sindicais que os representem, nos termos da 
legislação vigente;
• O Conselho de Administração reunir-se-á, ao menos uma vez ao ano, sem a presença 
do Diretor-Presidente da empresa, para avaliação dos membros da Diretoria Executiva;
• O Conselho tem agora a competência para deliberar sobre a constituição de consórcios 
empresariais ou participações em sociedades que se destinem, direta ou indiretamente, 
à consecução do objeto social de FURNAS, sob o regime de concessão, autorização ou 
permissão, mediante autorização do Conselho de Administração da Eletrobras, bem 
como aprovar a indicação, feita pela Diretoria Executiva, dos membros para compor 
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as diretorias e conselhos de administração e fiscal das sociedades de que participe, 
submetendo sua escolha à aprovação da Eletrobras.

Da Diretoria Executiva

Caberá ao Diretor-Presidente designar a comissão eleitoral que organizará a eleição do 
representante dos empregados no Conselho de Administração, cabendo-lhe, ainda, 
proclamar o candidato vencedor e comunicar o resultado ao sócio controlador para 
adoção das providências necessárias à posse do representante dos empregados no 
Conselho de Administração. 

Alterações Relevantes no Regimento Interno 

• Além da reestruturação da Diretoria Executiva mencionada anteriormente, ressaltam-
-se as seguintes alterações:

O Diretor-Presidente poderá contar com até cinco Assistentes de Diretoria, e cada 
Diretor poderá contar com até três Assistentes de Diretoria, para auxiliá-los diretamente 
em estudos, análises e pesquisas ou no trato de assuntos específicos.

Os profissionais dos quadros efetivos de pessoal das empresas do Sistema Eletrobras, 
cedidos na forma da lei, poderão, também, ser designados titulares dos órgãos da 
empresa, Assistentes de Diretoria e Assistentes de Superintendência, desde que as 
respectivas indicações sejam aprovadas pelo Conselho de Administração.

Gestão de Riscos

• Em maio de 2011, FURNAS concluiu e aprovou seu Plano Diretor de Gestão de 
Riscos Corporativos (PDGR). Baseado na arquitetura (princípios, estrutura e processos) 
e melhores práticas de gestão de riscos e controles internos prescritos pela NBR ISO 
31000:2009 e pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO), o PDGR identificou e categorizou 114 riscos corporativos segundo os pilares 
estratégico, operacional, financeiro e de conformidade. Desde então, FURNAS iniciou 
um processo de avaliação e tratamento de nove riscos considerados prioritários pela 
sua governança corporativa, a saber: demonstrações contábeis e financeiras, câmbio, 
gestão do contencioso, novos negócios e leilões, sociedades de propósito específico e 
consórcios, disponibilidade de suprimentos críticos, controles ambientais, administração 
fiscal-tributária e disponibilidade na geração.

No mesmo período, a empresa aderiu à Política de Gestão de Riscos das Empresas 
Eletrobras, que tem como objetivo “estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades 
da gestão de riscos das empresas Eletrobras, bem como orientar os processos de 
identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos inerentes 
às atividades, incorporando a visão de riscos à tomada de decisões estratégicas, em 
conformidade com as melhores práticas de mercado”. 
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Essa política apresenta como princípios fundamentais: a gestão de riscos com geração 
de valor; a adoção das boas práticas de governança corporativa; a definição de uma 
linguagem comum; a utilização de padrões e metodologia; o estabelecimento de papéis 
e responsabilidades; o envolvimento dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comitês 
de Riscos; a infraestrutura para gestão integrada de riscos; a integração nos processos 
organizacionais; e a análise periódica da gestão de riscos. 

Estabelece, também, os papéis dos diversos agentes envolvidos na gestão de riscos 
corporativos da empresa, destacadamente: o Conselho de Administração, a Diretoria-
Executiva, o Comitê de Risco, as Gerências de Risco e de Controles Internos e as Áreas 
Proprietárias de Riscos.

Plano Diretor

Para alinhar suas ações estratégicas de longo prazo às expectativas de mercado, à 
eventual perda das concessões (já a partir de 2015), e ao próprio crescimento da empresa, 
foi elaborado, em 2011, um Plano Diretor com horizonte de vinte anos.

O plano estabelece metas de desempenho considerando os usuais indicadores de 
desempenho econômico-financeiro utilizados pelo mercado e os resultados de empresas 
avaliadas como benchmark.

Por se tratar de um tema ainda em discussão, a continuidade dos contratos de concessão 
com previsão de encerramento a partir de 2015 foi profundamente estudada, optando-
se por um cenário conservador representado por renovação onerosa, considerando 
a redução de receitas calculadas para suportar os custos de operação e remuneração 
dos investimentos ainda não amortizados, acrescidos dos recursos necessários para a 
operação eficiente dos empreendimentos. 

Outro tema central do plano é a expectativa de crescimento da empresa, considerando o 
seu potencial e suas limitações econômico-financeiras. Foi escolhido como referência 
um cenário de manutenção da participação de mercado, adotando como estratégia de 
negócios tanto a aquisição de ativos já em operação, como a participação em novos 
projetos de curta e longa maturação.

Espera-se que esse cenário de crescimento associado às medidas de redução de custos, 
definidas no plano, algumas já em fase de implantação, possam proporcionar a melhoria 
de rentabilidade da empresa e um retorno adequado para seus acionistas.

Planejamento Estratégico

As mudanças no Setor Elétrico Brasileiro resultaram na elaboração do Plano de 
Transformação do Sistema Eletrobras (PTSE), que orientou a estruturação e o 
desenvolvimento do Plano Estratégico de FURNAS.
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Os trabalhos desenvolvidos culminaram na definição da seguinte visão da empresa: “ser 
o maior e mais bem sucedido agente brasileiro no setor de energia elétrica”, que expressa 
sua ambição de perseguir a liderança na geração e transmissão de energia elétrica. 

A empresa busca oportunidades em todos os locais do Brasil e no exterior para ampliar seus 
negócios, utilizando sua experiência, adquirida ao longo de seus 55 anos de existência 
e retratada em sua missão: “atuar com excelência empresarial e responsabilidade 
socioambiental no setor de energia elétrica, contribuindo para o desenvolvimento da 
sociedade”.

Em 2011, o Plano Estratégico passou a ser gerenciado por órgão específico, subordinado 
à Diretoria de Planejamento, Gestão de Negócios e Participações, conferindo maior 
agilidade às atividades de implantação e de apuração dos indicadores em estruturação, 
constantes do mapa estratégico que inclui dezesseis fatores críticos de sucesso. 

A expectativa de FURNAS para os próximos anos é que sejam alcançados vários dos 
objetivos estratégicos, alavancando o portfólio dos negócios de geração, transmissão e 
comercialização de energia elétrica. 

O Comitê Coordenador do Planejamento Estratégico e Empresarial, criado em 2011, 
elaborou o Ciclo de Revisão do Plano Estratégico, tendo sido concluídas a implantação 
das iniciativas estratégicas e a revisão e priorização dos fatores críticos de sucesso.

Relacionamento com as Partes Interessadas

FURNAS compreende que o relacionamento com todas as partes interessadas deve 
ser pleno. É necessário ouvir para depois agir. Com esse intuito, mantém diálogo 
permanente com o público interno, sindicatos, associações de classe profissional, 
órgãos governamentais, controladora (Eletrobras), ONS, empresas parceiras, associações 
setoriais (nacionais e internacionais), sociedade, comunidade, organizações não 
governamentais, movimentos sociais, universidades e centros de pesquisa, escolas, 
acionistas, imprensa/mídia, clientes e fornecedores. Confira no Anexo 2 a relação de 
partes interessadas, respectivos canais de relacionamento e principais programas e 
ações.

Ouvidoria

A Ouvidoria atua como canal de atendimento aos seus diversos colaboradores, bem 
como ao público externo em geral, agindo preventivamente para a melhoria dos serviços 
prestados e dos procedimentos adotados pela empresa. 

O livre acesso à Ouvidoria é assegurado por meio de formulário eletrônico no site de 
FURNAS, fax, telefone, contato pessoal, carta ou outro documento. Em todas essas formas 
de comunicação o nome do manifestante e o conteúdo da mensagem são mantidos em 
sigilo. 

Em 2011, foram postadas 885 manifestações no Sistema de Gestão de Ouvidoria, das 
quais 749 foram solucionadas, 63 não foram consideradas pertinentes, e 69 canceladas 
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por duplicidade de conteúdo, desinteresse do manifestante ou por não serem de 
competência da empresa.

Do total de manifestações, 19 referiam-se a violações de direitos humanos, sendo 15 
relacionadas a questões trabalhistas, envolvendo aspectos patrimoniais, de saúde 
e segurança e da dignidade do trabalhador, uma ao acesso à energia elétrica, uma a 
ambiente insalubre, uma a direitos indígenas e uma à equidade de gênero. Das queixas 
sobre direitos humanos, 15 foram solucionadas em 2011 e quatro o serão no início de 
2012. 

Todas as manifestações recebidas foram respondidas e tratadas de acordo com os 
critérios constantes da Instrução Normativa “Manifestações à Ouvidoria”, criada em 
2010, que além de garantir a padronização do processo, contribuiu para a otimização do 
tempo de resposta ao manifestante.

Em julho de 2011, FURNAS participou da primeira Reunião Geral de Ouvidorias Públicas, 
realizada pela Ouvidoria-Geral da União (OGU), em evento que reuniu todas as ouvidorias 
especializadas dos órgãos da administração pública federal para discutir a criação e 
implantação de um sistema integrado para o setor.

Comissão de Ética

Responsável por elaborar, divulgar e zelar pelo cumprimento do Código de Ética e 
Padrões de Conduta Profissional, a Comissão de Ética é constituída, como estabelecido 
pelo Decreto 6.029/07, por três membros titulares, três suplentes e uma Secretaria-
Executiva. A Comissão avalia e determina quais providências devem ser tomadas para 
solucionar todas as denúncias recebidas, sendo as mais frequentes referentes a assédio 
moral e uso indevido de Tecnologia da Informação.

Desde 2010, FURNAS adota o Código de Ética Único das Empresas do Sistema Eletrobras, 
que tem por base a definição clara dos princípios que norteiam os compromissos de 
conduta nas ações, comportamento e decisões profissionais de empregados, gerentes, 
diretores, membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, colaboradores, fornecedores 
e demais públicos de relacionamento. 

No ano de 2011, vinte e duas denúncias foram analisadas, dentre as quais, dez foram 
arquivadas por falta de materialidade e doze, após a devida análise, foram objeto de 
processo de apuração.

Das 12 queixas, 11 foram impetradas por homens e uma por mulher, sendo que duas por 
stakeholders externos (uma foi solucionada em 2011) e dez por stakeholders internos 
(nove solucionadas em 2011). As queixas se referiram aos seguintes temas:
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A Comissão participou, mensalmente, como membro regular, do Fórum Nacional da Gestão 
da Ética nas Empresas Estatais e do Comitê de Ética Empresarial da Fundação Nacional da 

Qualidade – FNQ. Participou, também, do XII Seminário “Ética na Gestão – Ética, Política e 

Verdade”, oferecido pela Comissão de Ética Pública – CEP, e de Grupos de Estudo formados 
pelas Comissões de Ética das Empresas do Sistema Eletrobras.

Internet e Twitter

O site de FURNAS foi acessado 45.332 vezes, o que corresponde, em média, a 124 acessos 
por dia. Nele 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 editais e políticas de 
Recursos Hídricos, de 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. 

FURNAS mantém um canal de comunicação no seu site da internet, o Fale Conosco, para 
que qualquer cidadão possa encaminhar solicitações, elogios, sugestões, reclamações, 
denúncias ou pedidos de informação.

Em 2011, a empresa recebeu 3.744 mensagens, com pedidos de informação sobre os mais 
diversos assuntos, resultando em mais de 300 consultas por mês.

Do total de mensagens recebidas, 95% tiveram suas solicitações atendidas integralmente. A 
pequena fração sem resposta deveu-se aos erros na transmissão de dados ou à não obtenção 
de resposta da área responsável pela informação.

No twitter foram publicadas 184 informações (tweets) com adesão de 2.725 novos seguidores, 
totalizando 5.125 seguidores.

Temas
Assédio Moral
Uso Indevido de TI
Humilhação
Discriminação
   Sexo
   Local de Trabalho
Propaganda de Fornecedor
Comportamento Autoritário

Número
de Queixas

03
02
02

01
01
01
02

12TOTAL
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Desempenho Econômico foi o tema considerado de maior relevância pelos respondentes, 

seguido de Impactos Econômicos Indiretos, Biodiversidade, Energia e Comunidade.

As principais informações sobre o desempenho econômico e os impactos econômicos 

indiretos encontram-se em seção específica sobre o tema e na seção “Comunidade e 

Sociedade” deste relatório. Informações adicionais sobre o assunto podem ser obtidas no 

Relatório de Administração de FURNAS (publicado em 25/04/2012 em jornais de grande 

circulação nacional e disponível no site de FURNAS) e no Relatório de Anual de FURNAS 

(também disponível no site da empresa).

A seção “Desempenho Ambiental” destaca a atuação de FURNAS em relação à biodiversidade, 

e na seção “Perfil e Negócios” são retratados aspectos relacionados à transmissão, geração 

e comercialização de energia. A seção “Comunidade e Sociedade”, além dos impactos 

econômicos indiretos, já mencionados, aborda a atuação de FURNAS junto às comunidades 

pertencentes à sua área de abrangência, assim como os projetos e investimentos nessa área.

Desempenho Econômico

Impactos Econômicos Indiretos

Biodiversidade

Energia

Comunidade

32%

18%17%

17%

16%

Pesquisa de Stakeholders Eletrobras 2011

Em 2011, FURNAS participou da segunda Pesquisa de Stakeholders da Eletrobras. Elaborada 

com base no modelo proposto pela GRI – Global Reporting Initiative, a pesquisa teve por 

objetivo conhecer os interesses e opiniões dos stakeholders em relação aos nossos relatos 
de desempenho em sustentabilidade, criando oportunidades de diálogo e participação. 
Foram contemplados os seguintes públicos: acionistas/investidores, comunidade, clientes, 
força de trabalho, fornecedores, governo, sociedade civil organizada e outros segmentos.

O gráfico abaixo demonstra os temas mais relevantes de acordo com as respostas recebidas 
por FURNAS, num total de 515.
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TECNOLOGIA E
INOVAçãO
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INOvAÇÃO
Tecnologia e

Ciência e tecnologia desempenham um importante papel para que uma 

empresa supere os desafios em busca do desenvolvimento sustentável. As 

inovações, incluindo as atividades de pesquisa e desenvolvimento alinhadas 

ao planejamento estratégico, representam uma grande vantagem competitiva, 

responsável pelo traçado de novos caminhos e oportunidades. 

Investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação com foco na 

sustentabilidade, considerada em seu tríplice aspecto ambiental, econômico e 

social, é uma necessidade básica de toda empresa moderna.

A consequência do investimento em inovação não poderia ser outro senão 

produtos e serviços que resultem em melhores padrões de qualidade de vida, 

para um número maior de pessoas e com o menor impacto ambiental possível. 

Para o setor de energia elétrica, as inovações tecnológicas mais significativas 

contribuem para a garantia de reserva de água, a produção de energias 

alternativas, a geração e transmissão de energia e a eficiência energética.

Seguindo temas definidos para investimento pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica — ANEEL, FURNAS vem desenvolvendo projetos de P&D nas áreas de 

Meio Ambiente, Energia Renovável, Qualidade e Confiabilidade, Planejamento 

e Operação, Supervisão, Controle e Proteção, Medição, Geração de Energia 

Elétrica, Pesquisa Estratégica e Transmissão de Energia Elétrica.

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I)

Dentre os fatos relevantes de 2011, destacam-se: 

• a inclusão de uma ferramenta moderna e amigável para coleta de ideias junto 

aos colaboradores de FURNAS na intranet, permitindo que as mesmas sejam 

postadas e comentadas;

• a implantação do conceito de Coleta Pública Permanente, descartando a 

necessidade de programas anuais de P&D. Assim que as ideias são aprovadas, 

ficam disponíveis para análise da comunidade científica e tecnológica, que 

poderá, a qualquer tempo, tanto submeter propostas para atender as ideias dos 

colaboradores de FURNAS, quanto submeter suas próprias ideias à apreciação 

da empresa;

• a abertura para que entidades possam oferecer parceria a FURNAS no 

desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, a partir de protótipos e 

sistemas cuja titularidade a instituição ou FURNAS possua e que seja resultado 

de outros projetos de P&D regulados pela ANEEL.
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Os projetos de P&D resultantes das ideias inovadoras, tanto internas quanto externas, passaram 

a ser analisados pelo Comitê de P&D, em qualquer período do ano, sendo encaminhados para 

avaliação inicial da ANEEL – atualmente opcional – somente os projetos sobre os quais o 

Comitê tenha dúvida com relação ao enquadramento pela ANEEL como P&D. Esta medida 

promoverá agilidade ao processo.

Outros destaques de 2011 foram o apoio à realização do 1º Seminário da Rede de Laboratórios 

do Sistema Eletrobras – RELASE – e o lançamento das 3ª e 4ª edições da Revista Apoena, de 

P&D+I de FURNAS.

Fontes Alternativas de Energia

Energia Eólica: uma alternativa que ganha destaque 

Desde os tempos dos moinhos de vento até as grandes navegações, essa fonte de energia 

desempenhou um papel fundamental no progresso técnico. Mesmo após três Revoluções 

Industriais é possível afirmar que a utilização desse recurso ganha cada vez mais destaque. 

O crescimento do uso de energia eólica deve-se aos custos decrescentes de investimentos 

e, principalmente, à busca por fontes energéticas limpas e renováveis, cuja exploração 

resulte em menores impactos ambientais.  No Brasil, a crescente demanda por eletricidade, 

provocada pelo crescimento econômico, é outro fator que impulsiona o investimento em 

fontes renováveis. FURNAS, atenta às tendências de mercado, tem investido em novas 

tecnologias, como, por exemplo, a utilização de torres de treliça que resultam em menores 

custos.

Já é possível afirmar que a energia eólica é a que apresenta maior expansão e mais 

países passam a utilizá-la. Como, por exemplo, a China, que nos últimos anos investiu 

intensamente no aumento de sua capacidade instalada e se encontra em posição central 

no cenário internacional da indústria eólica. 

Ao comparar as fontes de geração de energia renovável, podemos observar que a força 

da energia eólica também é resultado da praticidade de seu sistema, que apresenta um 

custo competitivo e pode ser facilmente instalado para funcionar como fonte alternativa 

de energia. Além disso, em locais com evidências objetivas de ventos e dados confiáveis 

disponíveis, a rapidez de sua implantação pode classificá-la como uma boa solução para 

as demandas de curto prazo. Vale ressaltar que o estímulo a esse investimento se deve 

muito ao fato de que, atualmente, os recursos hídricos se tornam cada vez mais escassos. 

E apesar da Amazônia ainda ser uma exceção para essa realidade, toda a repercussão 

gerada em torno de sua preservação ambiental representa forte resistência a projetos que 

possam causar impactos.

FURNAS, consciente da importância do investimento em energia eólica tanto para o 

desenvolvimento econômico do país quanto para a preservação do meio ambiente, está 

investindo cada vez mais em projetos e ações que contribuam para uma geração de 

energia que valorize a sustentabilidade. 
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Parcerias em Leilões

Durante o ano de 2011, FURNAS promoveu chamadas públicas para seleção de parceiros, com 
objetivo de propiciar transparência e oportunidade a todos. Considerando o investimento em 
fontes alternativas de geração de energia como uma diretriz estratégica, participou do Leilão 
de Energia de Reserva e do Leilão de Energia A-5, vencendo em quatro empreendimentos 
no primeiro e em dez empreendimentos no segundo. Detalhes desses empreendimentos 
podem ser encontrados no Anexo 3.

Geração Solar Fotovoltaica

Atenta às tendências de mercado, FURNAS respondeu à Chamada nº13/2011 da ANEEL 
– Projeto Estratégico “Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da Geração Solar 
Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira”, submetendo um projeto, que foi aprovado, com 
início previsto para o primeiro semestre de 2012.

Parceria com a China Three Gorges Corporation

Em 26 de Setembro de 2011, na cidade de Pequim, foi assinado um acordo entre FURNAS e 
a China Three Gorges Corporation para desenvolver e promover parcerias de cooperação, 

Esferas Anti-Corona – Centro Técnico de Ensaios e Medições (MG) 
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intercâmbio de informações mutuamente benéficas e oportunidades técnicas e comerciais 
conjuntas, especialmente relacionadas à energia limpa. Este acordo permanecerá em vigor por 

um período de três anos, e pode ser renovado por mais três anos.

Propriedade Intelectual

Contribuindo diretamente para a proteção do potencial criativo dos inventores, bem como 

para o patrimônio de FURNAS, a Política de Propriedade Intelectual estabelece os critérios de 

proteção, comercialização e reconhecimento da criação intelectual.

FURNAS reconhece ser indispensável ao seu negócio o registro de marcas, patentes e licenças, 

que são instrumentos jurídicos utilizados para proteger a propriedade intelectual, bem como 

para garantir e dar lastro ao seu patrimônio, preservando os direitos dos acionistas e evitando 

riscos legais que gerem contingências e prejuízos financeiros, conforme recomendação da Lei 

Sarbanes-Oxley.

FURNAS trabalha para estimular a criação de um ambiente favorável à produção intelectual, 

incentivando a participação de seus funcionários em projetos de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico de FURNAS ou em parceria com outras instituições, de modo a gerar uma cultura 

de inovação e promover a valoração dos inventos e pesquisas, e o treinamento e a capacitação 

dos inventores e pesquisadores.

Os princípios da Política de Propriedade Intelectual encontram-se listados no Anexo 3.

           Processos de pedido de registro de patentes (nacionais e internacionais)

Número de Patentes concedidas a FURNAS até 2011: Nacionais (4); Internacionais (4);

Nota: no ano de 2011 não houve depósitos nem concessão de pedidos de patentes

Centros Tecnológicos e de Treinamento

FURNAS possui centros tecnológicos e de treinamento especializados com o 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, reproduz aproveitamentos hidrelétricos, em modelo 

reduzido, para realizar simulações do funcionamento das estruturas hidráulicas e prestar 

assistência técnica, aumentando a segurança de projetos e obras. Oferece, também, às demais 

empresas do setor elétrico, assistência técnica na construção, operação e manutenção de 

suas usinas. Em 2011, os estudos para as UHE Santo Antônio, Batalha e PCH Anta tiveram 

continuidade.
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Centro Tecnológico de Apoio à Construção de Empreendimentos de 
Transmissão

Situado no Rio de Janeiro, desenvolve treinamentos para profissionais do Brasil e do exterior. 

Presta serviços de consultoria técnica a empresas nacionais e internacionais nas áreas de 

construção de linhas de transmissão e subestações, métodos e técnicas construtivas, análise de 

especificações, orçamento e banco de dados de obras de transmissão.

Centro Tecnológico de Engenharia Civil

Localizado em Goiânia, tem como finalidade atuar no desenvolvimento de pesquisas na área de 

engenharia civil e no controle da qualidade das construções de empreendimentos de geração. 

É reconhecido como a mais importante instituição tecnológica, na sua área de atuação, pelo 

Projeto de Excelência da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisas Tecnológicas  – 

ABIPTI. Presta serviços para empresas nacionais e internacionais de obras civis do setor de 

energia elétrica e áreas correlatas, como mineração, construção civil habitacional e calibração, 

entre outras.

Coordena a aplicação de tecnologia aos trabalhos de concreto e geotecnia nas construções, 

desenvolve estudos relativos a técnicas de construção e aplicação de materiais, realiza 

investigações geológicas, geotécnicas e tratamento de fundações, instala e opera a 

instrumentação de auscultação das barragens e elabora procedimentos para o controle da 

qualidade de concreto e geotecnia.

O 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 Inmetro.

Em 2011, atuou no desenvolvimento de 15 projetos plurianuais relacionados à pesquisa e 

inovação tecnológica, com destaque para projetos em tecnologia do concreto, geotecnia, 

hidráulica experimental, interação de fatores hidrometeorológicos com as estruturas de usinas 

e durabilidade das mesmas, tendo como foco principal a otimização de custos, a redução de 

prazos e a minimização de riscos.

Centro de Simulação de Sistemas Elétricos

Localizado no Rio de Janeiro, 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 sistemas de teste de proteção, de aquisição, de análise de sinais e programas de análise 
de redes. O Centro também presta serviços a outras empresas do setor elétrico. Em 2011, foram 
realizadas análises relacionadas ao desempenho de equipamentos de controle e de proteção, 
com objetivo de dar apoio à operação do SIN. 
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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 e ensaios físico-químicos. É credenciado pela Rede Brasileira de Calibração (RBC), 
do Inmetro e o único centro técnico no Brasil que possui certificação em nível III pela American 
Society for Non Destructive Testing – ASNT para ensaios termográficos.

Em 2011, teve importante participação em ensaios elétricos e físico-químicos para diagnóstico 
de falhas em equipamentos da subestação blindada de Grajaú. Foram realizados diversos ensaios 
em função de trabalhos de modernização das UHE Furnas e Luiz Carlos Barreto de Carvalho. 

O Laboratório Químico desse Centro, após aprovação do Inmetro, em 2011, obteve acreditação 
pela Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios, sendo o primeiro laboratório do Setor Elétrico a 
obter tal certificação. Outra importante realização foi o trabalho de regeneração de cerca de um 
milhão de litros de óleo isolante em transformadores e reatores energizados, contribuindo para 
a continuidade e a confiabilidade do Sistema.

Centro de Treinamento de Furnas

Localizado, também, no entorno da UHE Furnas, forma profissionais nas áreas de manutenção, 
operação de usinas hidrelétricas, subestações, sistemas elétricos e de telecomunicações. Presta 
serviços de consultoria a empresas do setor elétrico, no Brasil e no exterior.

Em 2011, foi concluído o Curso Técnico Básico (CTB), para 5 turmas de candidatos 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. Foram também iniciados 3 treinamentos CTB para 3 turmas da UHE Santo Antônio e 
2 turmas da UHE Furnas, além de treinamento de operação ministrado para técnicos da Itaipu 

Binacional.
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Sala de Controle da UHE Itumbiara (GO/MG)
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DESEMPENHO
ECONÔMICO
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Mercado de Energia Elétrica

O consumo de energia elétrica no Brasil atingiu 430,1 TWh em 2011, de 

acordo com os dados divulgados pela Empresa de Pesquisa Energética 

— EPE. Esta marca representou uma expansão de apenas 3,6% em 

relação ao consumo no ano de 2010 e está associada tanto à redução 

do crescimento econômico brasileiro em 2011, quanto aos resultados 

bastante positivos de 2010. 

Representando 43% do total consumido no país, a classe industrial 

registrou consumo de 183,6 TWh, um aumento de 2,3% em relação ao 

consumido em 2010, e de 4,4% em relação ao ano de 2008 (patamar 

anterior à crise econômica mundial).

O consumo comercial foi o que obteve o melhor desempenho em 

2011, alcançando 73,5 TWh, com um incremento de 6,3% em relação 

ao registrado no ano anterior. O bom desempenho desta categoria, 

que representa 17% do consumo brasileiro, está associado não somente 

às condições econômicas favoráveis, mas também aos efeitos das 

transformações e modernizações pelas quais tem passado o setor de 

serviços, com o uso de novas tecnologias que demandam mais energia. 

Já a classe residencial, responsável por 26% do total consumido no 

país, apresentou uma elevação de 4,6% na comparação com 2010, 

alcançando a marca de 112,1 TWh.      

 

Desempenho Econômico-Financeiro

Desde a criação do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), em 2007, FURNAS vem aumentando sua participação em 

empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica em 

parceria com a iniciativa privada. A empresa encerrou o ano de 2011 

participando de 22 Sociedades de Propósito Específico já constituídas e 

de 16 a serem formadas em 2012.

ECONÔMICO
Desempenho
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FURNAS é a empresa do setor elétrico brasileiro que mais executa obras inseridas 

no Programa de Aceleração do Crescimento, que introduziu um novo modelo de 

planejamento, gestão e realização do investimento público.

O investimento total no exercício alcançou R$ 2.019 milhões, sendo que R$ 533 milhões 

foram investidos no segmento de geração, R$ 442 milhões na expansão, e R$ 91 milhões 

na modernização e manutenção das usinas. Na transmissão, os investimentos somaram 

R$ 387 milhões, incluindo a implantação de novas linhas de transmissão integrantes do 

PAC e a manutenção do sistema. 

Os investimentos relacionados à manutenção e adequação da infraestrutura somaram 

R$ 53 milhões, enquanto a implementação de programas de conservação e preservação 

ambiental tiveram aporte de R$ 15 milhões. 

As inversões em participações societárias (SPE) somaram R$ 1.031 milhões, sendo R$ 828 

milhões destinados aos projetos de geração e R$ 203 milhões aos projetos de transmissão.

Um dos grandes destaques do ano foi a expressiva participação de FURNAS nos leilões 

de parques eólicos, em que quatorze parques foram arrematados em parceria com outras 

empresas, por meio de SPE. 

SE Macaé (RJ)
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A implantação desses empreendimentos permitirá que a empresa alemã Fuhrländer, 

fornecedora dos aerogeradores, construa uma fábrica no Brasil, em Pecém (CE), cujo 

início das atividades está previsto para abril de 2012.

Além de novos negócios em parceria com a iniciativa privada e do investimento em 

fontes alternativas de energia, o mercado cada vez mais competitivo tem estimulado 

FURNAS a buscar sua internacionalização. Exemplo disso foi a parceria firmada durante  

missão empresarial à China, que resultou na celebração de um acordo de cooperação 

com a China Three Gorges Corporation, responsável pela construção da maior usina 

hidrelétrica do mundo, a Três Gargantas, no rio Yangtzé. As duas empresas irão buscar 

oportunidades técnicas e comerciais em energia limpa e renovável, além de promover o 

intercâmbio de conhecimento e tecnologia.

No mês de dezembro, em um Leilão de Transmissão promovido pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica, FURNAS arrematou, em parceria com State Grid Brazil Holding S.A., um 

lote que inclui o projeto de modernização e ampliação das subestações de Niquelândia 

(de sua propriedade) e Luziânia (pertencente à State Grid), ambas localizadas no estado 

de Goiás. A State Grid é a maior concessionária de serviços do mundo, responsável por 

88% do sistema elétrico chinês, com um contingente de 1,5 milhão de empregados. O 

empreendimento arrematado tem prazo de 20 meses para implantação.

Distribuição do Valor Adicionado

O recolhimento de impostos, taxas, contribuições e encargos setoriais incidentes sobre 

a riqueza gerada contribui para que outros agentes econômicos – empregados, governo, 

financiadores e acionistas – possam compartilhar das oportunidades geradas, conforme 

expresso no Demonstrativo do Valor Adicionado.

Distribuição do valor Adicionado – Governo (2010/2011) 

Em 2011, FURNAS recolheu aos cofres públicos R$ 747,4 milhões, dos quais R$ 443,2 

milhões foram relativos ao pagamento de tributos, taxas e contribuições, parcialmente 

compensados com os créditos do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da  

Partes Interessadas
Empregados
Governo (impostos e taxas) 
Financiadores
Acionistas

Valor adicionado distribuído (total)

R$ Mil  
1.080.160

747.393
509.048
259.875

2.596.476

(%)  
41,6
28,8
19,6
10,0

100,0

R$ Mil  
949.567
857.179
381.332
635.521

2.820.599

(%)  
33,7
30,3
13,5
22,5

100,0

DISTRIBUIÇÃO
DA RIQUEZA
POR PARTES

INTERESSADAS 

2011 2010
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Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH)

A CFURH é paga pelo uso dos recursos hídricos para a geração de energia em 10 usinas 

hidrelétricas da empresa: Funil (RJ), Furnas e Marimbondo (MG), Mascarenhas de Moraes 

(SP), Serra da Mesa e Corumbá I (GO), Luiz Carlos Barreto de Carvalho (SP/MG), Itumbiara 

(MG/GO), Porto Colômbia (MG/SP) e Manso (MT). 

 

FURNAS também contribui, indiretamente, na compensação paga por outras cinco usinas 

nas quais possui participação acionária: Baguari (15%) e Retiro Baixo (49%), em Minas 

Gerais; Peixe Angical (40%), no Tocantins; Foz do Chapecó (40%), entre Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul; e Serra do Facão (49,47%), em Goiás. Em 2011, essas hidrelétricas 

pagaram R$ 44 milhões em royalties da água, mais que o dobro do repasse realizado em 

2010 (R$ 17,4 milhões), devido à maior geração de Serra do Facão e Foz do Chapecó, que 

entraram em operação em julho e outubro de 2010, respectivamente.

 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no montante de R$ 105,7 milhões, 

enquanto que R$ 304,2 milhões foram destinados a encargos setoriais. 

Tais encargos fazem parte das políticas de governo para o setor elétrico e são 

incorporados na definição e revisão de tarifas cobradas dos consumidores. Seus valores 

são estabelecidos por resoluções ou despachos da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL).

Governo
Tributos/taxas/contribuições
ICMS
PIS/PASEP
COFINS
ISS
IRPJ a pagar do exercício
CSSL a pagar do exercício
Outros
Encargos setoriais
RGR
CCC
CDE
PROINFA
CFURH  (*)
TFSEE    (*)
ESS
P&D

Valor distribuído (total)

R$ Mil  
443.197

52.021
43.390

199.984
2.618

113.048
26.580

5.556
304.196
202.375

17.552
11.660

3.727
-
-
-

68.882

747.393

(%)  
59,3

7,0
5,8

26,8
0,3

15,1
3,6
0,7

40,7
27,1

2,3
1,6
0,5

-
-
-

9,2

100,0

R$ Mil  
585.662

47.250
35.064

161.599
1.032

244.464
88.955

7.298
268.517
186.369

7.321
6.493
3.542

-
-
-

64.792

854.179

(%)  
68,6

5,6
4,1

18,9
0,1

28,6
10,4

0,9
31,4
21,8

0,9
0,7
0,4

-
-
-

7,6

100,0

DISTRIBUIÇÃO 
DA RIQUEZA 

PARA O GOVERNO

2011 2010

(*) Conforme conceituação da ANEEL, a CFURH e a TFSEE compõem a base de cálculo do Valor Adicionado a 

Distribuir.
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O valor da CFURH equivale a 6,75% de toda a energia produzida mensalmente em uma 

hidrelétrica. A quantia é repartida entre estados e municípios localizados na área de 

influência dos reservatórios das hidrelétricas da empresa e órgãos da administração 

direta da União. A Agência Nacional de Energia Elétrica gerencia a arrecadação e a 

distribuição dos recursos. A compensação é repassada mensalmente e não pode ser 

usada para pagamento de folha de pessoal ou para quitar dívidas, exceto as contraídas 

junto à União.

Em 2011, FURNAS distribuiu R$ 184,7 milhões em Compensação Financeira pela Utilização 

de Recursos Hídricos (CFURH). Foram beneficiadas as administrações de cinco estados, 

do Distrito Federal, de 142 municípios, e órgãos da administração direta da União. 

Do total arrecadado, R$ 73,887 milhões foram pagos aos estados. Outros R$ 73,887 

milhões foram repartidos entre os 142 municípios. Minas Gerais, que conta com o 

maior número de hidrelétricas, recebeu R$ 40,176 milhões, seguido por Goiás (R$ 21,778 

milhões), São Paulo (R$ 9,391 milhões), Rio de Janeiro (R$ 1,634 milhão), Mato Grosso (R$ 

898 mil) e Distrito Federal (R$ 10,1 mil). Os municípios de Niquelândia (R$ 6,392 milhões), 

em Goiás, Frutal (R$ 4,481 milhões) e Sacramento (R$ 4,473 milhões), ambos em Minas 

Gerais, foram os que receberam as maiores fatias. 

 

Da parte que cabe à União, os ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia 

receberam R$ 4,926 milhões cada. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico – FNDCT ficou com R$ 6,568 milhões e a Agência Nacional de Águas – 

ANA com R$ 20,524 milhões. 

Distribuição

Estados (45%) 
   DF
   RJ
   MT
   SP
   GO
   MG
Total Estados (45%)
Total Municípios (45%)
União (10%) 
   MMA (3%)
   MME (3%)
   FNDCT (4%)
Total União
Total ANA
Total CFURH

10,1
1.633,9

898,3
9.390,6

21.778,0
40.176,0

73.887,0
73.887,0

4.925,8
4.925,8
6.567,7

16.419,3
20.524,2

184.717,4

DISTRIBUIÇÃO DA
COMPENSAÇÃO

FINANCEIRA PELA
UTILIZAÇÃO DE 

RECURSOS HÍDRICOS

2011
Em R$ mil
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Principais Indicadores do Desempenho Econômico-Financeiro 

Com base nas novas práticas contábeis que visam a convergência das práticas brasileiras às 

normas internacionais de contabilidade do International Financial Reporting Standard (IFRS), 

desde o exercício de 2010, FURNAS apresenta seu balanço de forma individual e consolidada, esta 

última incluindo sua participação em Sociedades de Propósito Específico. Assim, os indicadores 

abaixo apresentados refletem a participação da empresa em 22 outras investidas.

No encerramento do exercício de 2011 FURNAS apresentou um lucro líquido R$ 260 milhões, 

contra R$ 636 milhões no mesmo período de 2010. O resultado foi afetado, fundamentalmente, 

pela constituição das provisões relacionadas ao Programa de Readequação do Quadro de 

Pessoal (PREQ) e ao ajuste do teste de recuperabilidade (impairment)¹, conforme detalhado no 

item relacionado aos custos e despesas operacionais.

A Receita Operacional Líquida teve um crescimento de 13%, passando de R$ 6.861 milhões, em 

2010, para R$ 7.728 milhões em 2011. Os principais fatores desse incremento foram o reajuste 

das receitas oriundas dos contratos de venda de energia e a entrada em operação de novos 

empreendimentos construídos em parceria com a iniciativa privada.

Os custos e despesas operacionais tiveram um aumento de 22%, de R$ 5.563 milhões em 2010, 

para R$ 6.777 milhões em 2011. Tal aumento deveu-se, principalmente, aos seguintes fatores: 

• Custos de construção dos empreendimentos de transmissão, com ênfase para  a implantação 

da LT que ligará a subestação Coletora Porto Velho (RO) à subestação Araraquara 2 – Projeto  

Madeira (R$ 463 milhões);

• Provisão de R$ 341 milhões para o Programa de Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ);

• Impairment (1) relacionado às UHE de Simplício e Batalha, em função da aplicação das normas 

do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (R$ 349 milhões). 

Finalmente, em função do aumento das captações, tanto de FURNAS, como de suas investidas, 

bem como pela variação dos índices que corrigem os seus empréstimos e financiamentos, o 

resultado financeiro negativo passou de R$ 314 milhões, em 2010, para R$ 532 milhões em 2011.

(1) Impairment é o termo técnico utilizado para o teste que a empresa realiza em seus ativos a fim de verificar 

se o valor investido em sua aquisição ou construção, de acordo com as premissas utilizadas por ela e pelo 

mercado, alinhadas à sua estratégia empresarial, é valorizado pelos fluxos de caixa futuros; quando esse cálculo 

revela que o fluxo de caixa gerado, trazido a valor presente, é menor que o valor contabilizado, reflete uma perda 

a ser reconhecida no resultado do exercício.
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Projeto Social “Mãos de Teotônio” (RO)
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SOCIEDADE E 
COMUNIDADE
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GESTÃO DE PESSOAS

FURNAS conta com seus colaboradores para concretizar sua missão, 

pois sabe que qualquer meta só poderá ser atingida com o empenho 

de cada um deles. Para motivá-los e tornar o ambiente de trabalho 

estimulante, a empresa valoriza os talentos individuais e coletivos e os 

incentiva a buscar formas de crescimento pessoal e de autorrealização, 

conforme previsto em sua Política de Recursos Humanos. Além disso, 

reconhece os direitos de seus empregados e busca promover valores 

como diversidade, saúde, segurança, bem-estar e qualidade de vida. 

Mantém diversos canais de comunicação interna, tais como a intranet, 

o e-mail corporativo, o sistema de som interno (boca-de-ferro) e o 

jornal mural Furnas na Mídia, que contribuem para democratizar e 

dar transparência às informações corporativas. Criado em julho de 

2011, o Fale com o Presidente é um canal direto entre os empregados 

e a Presidência para esclarecer dúvidas, encaminhar sugestões e 

comentários. Há também o Portal RH, ferramenta para pesquisa de 

benefícios e assuntos relacionados a convênios e desenvolvimento 

profissional.

Ao final de 2011, a empresa contava com 4.860 empregados efetivos, 

1.541 contratados e 486 estagiários. 

COMUNIDADE
Sociedade e

(1) Presidência, Diretoria Financeira e Diretoria de Gestão Corporativa

(2) Diretoria de Operação do Sistema e Comercialização de Energia Elétrica, Diretoria de 

Engenharia e Diretoria de Construção

TIPO DE ÁREA
Escritório Central
   Área Meio (1)
   Área Fim (2)

Áreas Regionais
   Área Meio (1)
   Área Fim (2)

1010
824

256
2770

4860

COLABORADORES
POR VÍNCULO

E ÁREA

Empregados 

489
190

139
723

1541

145
120

16
205

486

1644
1134

411
3698

6887

Contratados Estagiários TOTAL

TOTAL
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Cargos, Carreira e Remuneração

FURNAS adota o Plano de Carreira e Remuneração (PCR) das Empresas Eletrobras, que 

utiliza o conceito de competências como a principal referência para a gestão de pessoas. 

O modelo visa alinhar as práticas de gestão de pessoas ao direcionamento estratégico 

empresarial, buscando melhoria do desempenho organizacional.

UF
DF
ES
GO
MG
MT
PR
RJ
RO
SP
TO

166
81

305
767

13
210

2550
52

704
 12

4860

EMPREGADOS 
PRÓPRIOS 

SEGMENTADOS 
POR REGIÃO

Quantidade

TOTAL

Perfil do Quadro Efetivo

CARGOS
Gerencial
Nível Superior
   Graduação
   Pós-Graduação
   Mestrado
   Doutorado
Nível Técnico
Nível Médio Suporte
Nível Fundamental

TOTAL

333
1.499

789
590
108

11
1.998

721
309

4.860

372
1.489

805
570
102

12
1.956

758
331

4.906

371
1.407

743
552
100

12
1.895

757
328

4.758

200920102011
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Perfil do Quadro Não Efetivo

O número de empregados contratados vem caindo anualmente. FURNAS tem cumprido 

os acordos judiciais firmados com diversos órgãos do poder público, que determinam 

a substituição gradativa do quadro de colaboradores não efetivos por empregados 

aprovados em concurso público.

Os contratos empregatícios têm cláusulas e benefícios que garantem a qualidade de 

vida, tais como plano de saúde, seguro de vida em grupo, auxílio-alimentação, auxílio-

creche, entre outros. 

Mais informações sobre o perfil dos contratados por escolaridade e remuneração por 

faixa salarial podem ser encontradas no Anexo 4.

SALÁRIO MÉDIO
DE EMPREGADOS

POR CATEGORIA (R$)

Cargos de diretoria
Cargos gerenciais
Cargos administrativos
Cargos de produção

32.907,01
13.405,34

6.057,31
5.370,83

30.956,74
12.879,07

6.351,84
5.522,70

29.482,61
10.930,00

5.644,75
4.897,20

200920102011

Mais informações sobre o perfil dos empregados por escolaridade e remuneração por 

faixa salarial podem ser encontradas no Anexo 4.

Para as remunerações, são considerados os cargos, suas faixas de complexidade e as 

progressões que são concedidas de acordo com o desempenho do empregado.

PERFIL DOS
CONTRATADOS

POR CARGO

Nível Superior
Nível Técnico e Operacional
Nível Apoio Administrativo

525
606
410

1.541

525
638
428

1.591

534
679
463

1.676

200920102011

TOTAL

Número de trabalhadores contratados

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

1.541

24,1

1.591

24,5

1.676

26,0

200920102011

Empregados Contratados em Relação ao Total da Força de Trabalho
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Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho

FURNAS mantém convênio de cooperação técnica com o SENAI para a capacitação de 

aprendizes nas seguintes áreas: assistente administrativo, logística, eletricista da indústria 

audiovisual e webdesigner. São reservadas 5% das vagas para aprendizes portadores de 

deficiência. Em 2011, 147 aprendizes foram capacitados. 

Já a contratação de estagiários ocorre por meio de processo seletivo aberto em função 

das necessidades internas.

A Importância do Diálogo

FURNAS acredita que o diálogo seja sempre o melhor caminho para o entendimento. A 

negociação de interesses norteia as ações de gestão interna e as relações com os demais 

públicos com os quais se relaciona.

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

sindicais, FURNAS reconhece a representatividade dessas associações, estabelecendo 

uma relação de parceria.

As entidades sindicais participam de fóruns, como, por exemplo, o Comitê Permanente 

de Prevenção de Acidentes, e eventuais comissões de análise de casos de dispensa 

individual sem justa causa, conforme previsto no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Os ACT abrangem 100% dos empregados. Merece destaque no ACT de 2011 a representação 

dos empregados nos Conselhos de Administração das Empresas Eletrobras, com eleição 

do representante por meio de votação, a ser realizada no primeiro semestre de 2012.

Do total de empregados da empresa, 2.945 são filiados a 15 sindicatos, organizados em 

duas representações: a Intersindical Furnas, que segue a linha preconizada pela Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), e a União Intersindical Furnas, fiel aos preceitos da União 

Geral dos Trabalhadores (UGT). Além das entidades sindicais, os empregados podem 

também optar pela filiação à Associação dos Empregados de Furnas (ASEF), que possui 

atualmente 1.058 associados.

ESTAGIÁRIO Sexo
Feminino
Masculino

245
241

486

254
246

500

303
295

598

200920102011

TOTAL
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Promoção da Diversidade

Pode-se observar que a partir dos últimos acordos coletivos de trabalho das Empresas 

Eletrobras, cada vez mais cláusulas têm sido incluídas no que diz respeito à orientação 

quanto à prevenção de práticas discriminatórias, garantia de equidade entre gênero e 

raça/etnia, licença para trabalhadores vítimas de violência doméstica e ampliação do 

prazo da licença maternidade.

No ACT de 2011, conquistou-se a unificação dos benefícios sociais relacionados a 

pessoas com necessidades especiais, auxílio-funeral e readaptação profissional. Com 

essa medida todos os empregados das Empresas Eletrobras passam a ter direito aos 

mesmos benefícios. 

Empregados com Deficiência

Nos concursos de admissão são destinadas vagas exclusivas para pessoas com 

deficiência, conforme determina a legislação. O contrato com a Associação para 

Valorização de Pessoas com Deficiência (Avape) complementa a necessidade legal, até 

que, progressivamente, a cota exigida por lei (5%) seja preenchida por concursados.

EMPREGADOS COM
DEFICIÊNCIA (%)

Número total de 
empregados próprios (a)

Número total de pessoas 
com de�ciência (b)

% = b/a x 100

Diferença entre o % exigido 
na legislação e o % atual 

4860

 232*

 4,77
 

0,23

NÚMERO DE 
EMPREGADOS

COM DEFICIÊNCIA

Empregados efetivos
Empregados contratados 
através da Avape

26
206

24
212

23
214

200920102011

* Refere-se à soma de 26 empregados efetivos e 206 profissionais vinculados ao contrato firmado com a Associação 

para Valorização de Pessoas com Deficiência - Avape 
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Equidade de Gênero e Raça

As práticas de promoção da equidade de gênero e valorização da mulher estão 

formalizadas desde 2004, quando foi criado o Grupo Gênero. Constituído por integrantes 

de todas as diretorias, sua missão é eliminar todas as formas de discriminação no acesso, 

remuneração, ascensão e permanência no emprego. 

Gradualmente, as mulheres têm alcançado cargos gerenciais dentro da empresa. Em 

2004, apenas 34 delas eram gerentes. No fim de 2011, esse número chegou a 46, o que 

corresponde a 14% das funções gerenciais. 

Em agosto de 2011, na constituição de uma nova diretoria em FURNAS, Olga Simbalista 

foi nomeada diretora de Planejamento, Gestão de Negócios e Participações, a primeira 

mulher a assumir um cargo desse nível na empresa. 

No mesmo ano, FURNAS aderiu à 4ª edição do Programa Pró-Equidade de Gênero e 

Raça, do Governo Federal, criado pelo Ministério de Minas e Energia (MME). O programa 

analisa e reconhece o trabalho feito pelas organizações no desenvolvimento cotidiano 

de novas concepções de gestão de pessoas e cultura organizacional para alcançar 

a equidade de gênero e raça no mundo do trabalho. FURNAS conquistou o selo Pró-

Equidade de Gênero em todas as edições anteriores — 2006, 2008 e 2010.

Para promover a equidade de gênero e raça entre a força de trabalho, foram realizadas 

doze reuniões mensais para elaborar e definir a agenda de ações ao longo do ano. A 

parceria com a ONU Mulheres e o Pacto Global trouxe para FURNAS os 7 Princípios 

de Empoderamento das Mulheres – Igualdade Significa Negócios, baseados nos Calvert 
Women’s Principles. Com a UNICEF, FURNAS apoiou a 2ª Jornada de Educação para a 

Promoção da Igualdade Racial – Por uma Infância sem Racismo. O Plano de Ação para 

o biênio 2011/2012 contempla planos de comunicação interna e externa, elaboração de 

ficha-perfil sobre a força de trabalho, reedição da exposição “Linha Energizada: História 

das Mulheres, História de Furnas”, expansão da “Sessão Gênero de Cinema” para as áreas 

regionais, celebrações do Dia Internacional da Mulher, do Dia do Homem e do Dia do 

Voluntário.

EQUIDADE
DE GÊNERO

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

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

15

14

15

13

14

13

200920102011



64 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

Equidade de Gênero e Estratégia de Gestão

Na era em que a comunicação e a tecnologia inspiram constantes transformações às 

relações humanas, a equidade de gênero pode ser entendida não apenas sob a ótica de uma 

medida sociopolítica, mas também como uma prática que pode se tornar um diferencial 

estratégico e competitivo para a gestão. A compreensão e o respeito às diferenças 

existentes podem trazer inovação e influenciar positivamente o desenvolvimento das 

lideranças.

A exemplo da real equidade de gênero, em agosto de 2011, Olga Côrtes Rabelo Leão 

Simbalista foi convidada a se tornar a primeira Diretora de FURNAS, sendo nomeada 

para assumir a Diretoria de Planejamento, Gestão de Negócios e Participações. 

Formada em Engenharia Elétrica e Nuclear pela Universidade Federal de Minas Gerais, 

Olga Simbalista percorreu sua trajetória profissional em território predominantemente 

masculino, no entanto, declara nunca ter sentido qualquer tipo de preconceito e acredita 

que deve parte de suas conquistas à valorização de características intrinsecamente 

femininas. “A mulher, mesmo quando ainda não possui uma formação intelectual 

profunda, já é uma grande gerente da microempresa chamada lar. Essa capacidade 

gerencial aliada à facilidade de pensar em rede (web thinking), analisando as interligações, 

as causas e as consequências, fazem da mulher a grande candidata para os altos cargos 

de controle e gerência no século XXI, em que as relações são muito mais complexas”, 

afirma a Diretora.

A escolha de uma mulher para gerir a Diretoria de Planejamento, Gestão de Negócios 

e Participações é corroborada pela visão antropológica de que o planejamento é uma 

questão atávica das mulheres. A mulher é uma planejadora nata e isso tem a ver com 

a questão da prole e sua dependência em relação à mãe. Outros animais já nascem 

mais independentes, mas o ser humano nasce frágil e a mãe tem consciência dessa 

dependência. Por esta razão, tudo é feito com base em uma visão de longo prazo.

Esses aspectos comportamentais de homens e mulheres remontam a milhões de anos, 

época em que o homem era caçador e a mulher coletora e “gerente”. O homem saía para 

caçar e as mulheres andavam em grupo, cuidando das crianças e coletando sementes. 

Essa divisão inicial do trabalho explica por que as mulheres falam mais e conseguem 

fazer várias tarefas ao mesmo tempo, porém essas diferenças não devem ser entendidas 

como fatores limitantes.

Uma das grandes conquistas das mulheres nos últimos anos tem sido ultrapassar as 

barreiras impostas pelos estereótipos, alcançando grande penetração em diversas áreas 

de atuação, sem restrições a áreas tidas como “femininas”. A esse respeito, Olga Simbalista 

lembra que o passaporte para a escolha da profissão ainda é a liberdade econômica, que 

implica em maior nível educacional.
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Naquilo que concerne ao seu desafio atual, a Diretora acredita que com a crescente 

economia brasileira, a seriedade, a credibilidade e a competência de FURNAS, o futuro 

da energia elétrica é extremamente promissor, garantindo um dos insumos básicos 

para a prosperidade nacional. Nesse cenário, é importante pensar que em dois séculos 

de existência, as empresas de energia vivem sem grandes mudanças, mas a forma de 

consumir está mudando e transformações serão necessárias para aumentar a eficiência. 

Olga Simbalista aponta a nova forma de participar de leilões de energia elétrica como uma 

dessas mudanças e diz que quem ganha com isso são os consumidores e as indústrias 

brasileiras.

 

Diretora de Planejamento, Gestão de Negócios e de Participações, Olga Côrtes Rabelo Simbalista, 

em evento promovido pelo Grupo Gênero no Escritório Central.
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 Incentivo à Aposentadoria

O Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ), implantado em julho de 2011, 

constitui-se em um conjunto de programas e ações que possibilitarão a renovação 

do quadro de empregados, adequando-o às necessidades decorrentes de projetos em 

desenvolvimento na empresa e às novas exigências do mercado de energia. O PREQ 

prevê o desligamento voluntário de aposentados e aposentáveis até julho de 2013, com 

transmissão prévia de conhecimentos e admissão de novos empregados. 

Dos 2.386 colaboradores elegíveis, 1.703 aderiram ao PREQ e 193 se desligaram em 2011.

Clima Organizacional

A Pesquisa de Clima Organizacional tem como objetivo revelar a opinião dos empregados 

– efetivos e contratados – sobre assuntos de interesse da empresa. Desde 2010, a pesquisa 

segue o modelo unificado das Empresas Eletrobras.

Em 2011, a pesquisa foi respondida por 3218 empregados, o que corresponde a 52% do 

total de colaboradores que estariam aptos a respondê-la.

As respostas são confidenciais e os resultados são indicadores da satisfação e motivação 

dos empregados, que subsidiam o planejamento e implantação de ações de melhoria no 

ambiente de trabalho.

Desenvolvimento de Competências

FURNAS investe no desenvolvimento das capacidades técnicas, competências gerais e 

conhecimentos específicos dos seus colaboradores. Em 2011, foram investidos mais de 

R$ 7 milhões no desenvolvimento de ações educacionais.

Em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, prossegue o 

desenvolvimento do Projeto de Mapeamento de Conhecimentos de todas as áreas da 

empresa. Os resultados subsidiarão a elaboração de planos de ação para retenção e 

transferência de conhecimentos.

Em 2011, 128 gerentes e técnicos participaram de ações educacionais ofertadas pela 

Universidade do Sistema Eletrobras (UNISE). 

Entre cursos de curta e longa duração, seminários, workshops e palestras, foram ofertados 

919 eventos educacionais. A carga horária total foi de 40.813 horas, com participação de 

3.848 colaboradores. 
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Principais ações educacionais ocorridas em 2011:

• Programa de Gestão Empresarial (PGE);

• Business Plan;

• Processo Decisório e Estratégico;

• Estratégias de Financiamento e Estruturas de Captação de Recursos de Longo Prazo;

• Alternativas Não Convencionais para Transmissão de Energia Elétrica;

• Análise de Desempenho Empresarial e Comunicação de Resultados;

• Análise de Investimentos;

• Comercialização de Energia Eólica no Mercado Livre;

• Entendendo a Energia Eólica;

• Curso de Especialização em Manutenção de Sistemas Elétricos;

• Formação de Auditor Interno de Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001:2004);

• Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS);

• Capacitação em Recursos Hídricos;

• Planejamento Estratégico e Balanced Scorecard;

• Programa de Integração dos Novos Empregados (PINE).

Mais informações sobre a participação dos colaboradores da empresa nas ações 

educacionais podem ser encontradas no Anexo 4.

Revista Ouro da Casa

Publicação anual que resgata as histórias de empregados com 35 anos de carreira em 

FURNAS. A revista é distribuída para os entrevistados, diretoria, superintendências, 

gerentes de departamentos e biblioteca de FURNAS. Em 2011, foi publicada a 4ª edição.

Qualidade de Vida

A construção e a melhoria da qualidade de vida dos empregados são praticadas por meio 

de ações de saúde, atividades culturais, reconhecimento e valorização pessoal, além de 

diversos atendimentos sociais e de apoio em circunstâncias críticas que podem afetar a 

produtividade e o bem-estar do empregado. 

Mais informações sobre as ações para melhoria da qualidade de vida dos empregados 

podem ser encontradas no Anexo 4.

Segurança e Saúde Ocupacional

A Política de Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional de FURNAS é alinhada à do 

Sistema Eletrobras e tem como foco a prevenção.

A gestão em segurança e saúde ocupacional é realizada por um departamento ligado 

à área de recursos humanos e conta com a colaboração de dois grupos de trabalho: o 

Comitê de Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional, constituído por representantes 
de todas as Diretorias e um Comitê Permanente de Prevenção de Acidentes, constituído 
por representantes sindicais. 



68 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

Todos os empregados de FURNAS estão representados por comitês formais de segurança e 
saúde, 33 Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA) e 6 Unidades ou Setores de 
Segurança (USEG).

De forma geral, os empregados e contratados de FURNAS não exercem atividades com alta 
incidência ou alto risco de doença específica. Nos empreendimentos em construção, em 
que há maior sujeição a doenças endêmicas e a doenças sexualmente transmissíveis são 
adotadas medidas de prevenção e controle, como as previstas no projeto Saúde do Viajante.

FURNAS oferece treinamentos e capacitações, internos e externos, em segurança e saúde 
ocupacional para seus empregados e contratados visando atender todas as exigências 
da legislação, e à conscientização em saúde e prevenção de riscos em suas instalações. 
É estabelecido um programa anual para cada unidade da empresa. Os principais temas 
abordados são primeiros socorros, prevenção de acidentes e riscos no ambiente de 
trabalho. Os treinamentos são ministrados por instrutores internos ou externos, com 
acompanhamento da área de saúde e segurança do trabalho da empresa. Com relação a 
empregados de empresas terceirizadas cabe a estas efetuar o treinamento dos mesmos, 
embora FURNAS contribua com diversos cursos, especialmente em construção de linhas de 
transmissão elétrica. 

FURNAS possui instalações específicas para treinamentos em suas diversas áreas, inclusive 
um Centro de Treinamento para Combate a Emergências, para formação de brigadistas, na 
Usina Hidrelétrica de Furnas, em São José da Barra (MG) que atende também organizações 
externas como corporações do Corpo de Bombeiros, escolas, etc.  

FURNAS fornece gratuitamente equipamentos de proteção individual a seus empregados 
e contratados. Com relação a empregados de empresas terceirizadas cabe a estas fornecer 
esses equipamentos. Quanto a equipamentos e sistemas de proteção coletiva, FURNAS 
possui todos os recursos necessários à preservação da integridade física e da saúde da força 
de trabalho bem como à preservação de suas instalações.

INDICADORES DE
SEGURANÇA E SAÚDE

OCUPACIONAL   

Número de horas trabalhadas
Número de dias perdidos
Número de lesões com afastamento
Número de lesões sem afastamento
Taxa de freqüência de acidentes(2)
Taxa de gravidade de acidentes(3)
Óbitos

9.739.440
358

28
10

2,05
27

0

9.619.200
532

19
8

3,01
55

0

20102011

(1)

No Brasil, utiliza-se a NBR 14280 – Cadastro e Estatística de Acidentes, que difere da OIT por considerar, no cálculo da 
taxa de gravidade, além de dias perdidos, os dias debitados, em consequencia de invalidez permanente ou morte por 
acidente do trabalho, e ainda por utilizar no cálculo das taxas de frequencia e de gravidade o fator 1.000.000 ao invés do 
fator 200.000. 
(1) Referem-se somente aos empregados do quadro efetivo
(2) Número de acidentes com afastamento/milhão de horas-pessoas em exposição à situação de risco

(3) Número de dias perdidos + dias debitados/ milhão de horas-pessoas em exposição à situação de risco

Mais informações sobre os indicadores de saúde e segurança podem ser encontradas no 
Anexo 4.
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Ações Inovadoras

Em parceria com o SESI/SENAI, FURNAS desenvolve o Projeto de Inovação Sistema e 

Metodologia para a Qualidade de Vida de Trabalhadores do Setor de Energia Elétrica. 

Trata-se de uma metodologia para avaliação, acompanhamento e intervenção das 

condições nutricionais e avaliação ergonômica dos postos e atividades dos trabalhadores 

de linhas de transmissão e manutenção eletromecânica, com o objetivo de implantar 

novo protocolo de avaliação das aptidões físicas.

FORNECEDORES

A despeito de todo o processo de aquisição de FURNAS ser regulado pela Lei 8.666/93, 

desde a fase de seleção e habilitação de fornecedores até a gestão dos instrumentos 

contratuais, no ano de 2011 os contratos passaram a incluir uma cláusula em que a 

“empresa contratada declara conhecer e compromete-se a respeitar, cumprir e fazer 

cumprir, no que couber, o Código de Ética das Empresas Eletrobras, que se encontra 

disponível no endereço eletrônico da empresa, sob pena de submeter-se às sanções 

previstas no presente instrumento contratual”.

A inclusão de tal dispositivo se reveste de extrema importância, ao se considerar a 

abrangência do Código de Ética das Empresas Eletrobras, que possui um capítulo 

específico que trata dos compromissos das Empresas Eletrobras e de seus colaboradores 

no relacionamento com seus fornecedores, prestadores de serviços, demais parceiros e 

clientes.

A abrangência do prescrito no Código de Ética transcende as iniciativas até então adotadas 

por FURNAS no relacionamento com seus fornecedores no que tange ao estímulo de 

ações sustentáveis dentro da cadeia de valor, na medida em que os mesmos passam a 

desempenhar papel fundamental, ao assumirem uma atitude de corresponsabilidade. 

Outra iniciativa, não menos importante, que contou com a participação efetiva de 

FURNAS foi a elaboração da Política de Logística e Suprimento do Sistema Eletrobras, que 

tem entre uma de suas orientações básicas o fomento ao engajamento dos fornecedores 

da cadeia de suprimentos para ações de cidadania corporativa e responsabilidade 

socioambiental, compartilhando o compromisso das Empresas Eletrobras.

Igualmente relevante foi a representação da empresa, durante todo o ano de 2011, nas 

reuniões do Comitê Estratégico de Logística e Suprimento – CELSE, coordenado pela 

Eletrobras, fórum privilegiado para a discussão de assuntos como os acima mencionados, 

além de outros, que incluíram, por exemplo, a adoção de compras sustentáveis pelas 

Empresas Eletrobras.

No ano de 2011 o valor total das aquisições de materiais e serviços efetuadas por FURNAS 

alcançou R$ 298.539 mil. 

As operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado 

ou análogo ao escravo decorrem da necessidade de contratação de serviços em canteiros 
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das obras, especialmente nos casos de subcontratações de serviços para a construção de 

linhas de transmissão, a manutenção das faixas de servidão em linhas de transmissão, a 

supressão de vegetação das áreas inundáveis de reservatórios de usinas hidrelétricas e a 

manutenção do entorno de reservatórios. Os riscos são potencializados quando se trata 

de áreas rurais em que possam ser recrutadas pessoas sem escolaridade.

Para minimizar esses riscos é prevista uma estrutura de fiscalização que abrange os 

trabalhos diários de acompanhamento de campo e reuniões de acompanhamento das 

obrigações contratuais. Os contratos são fiscalizados sob a ótica técnica, administrativa, 

trabalhista e tributária.

As empresas contratadas e suas subcontratadas são obrigadas a apresentar mensalmente 

a FURNAS a relação dos funcionários com comprovação dos respectivos registros em 

carteira.

Além das ferramentas de gestão contratual acima elencadas, FURNAS disponibiliza canais 

de comunicação para os públicos internos e externos, tais como Ouvidoria, Fale com o 

Presidente e Comissão de Ética, que podem ser utilizados para denúncia de eventuais 

violações, inclusive para os empregados efetivos e contratados.

COMUNIDADE

Gestão dos Impactos Sociais e Direitos Humanos

Tema tratado como sendo de extrema importância, a gestão dos impactos sociais 

e dos direitos humanos começa antes mesmo da instalação de FURNAS na região, 

contemplando a avaliação de impactos, riscos de violações de direitos e o engajamento 

da comunidade.  

Logo na etapa de planejamento são realizados diagnósticos em que são identificadas as 

potencialidades, as fragilidades socioambientais, os grupos vulneráveis e as principais 

lideranças locais. Durante os estudos são implementados programas de comunicação 

social para apresentar à população local as futuras atividades da empresa e seus potenciais 

impactos. Com estes programas é possível conhecer os principais anseios e dúvidas das 

comunidades. Na mesma oportunidade, os canais de comunicação com a empresa e 

com os escritórios locais são amplamente divulgados. 

Em conjunto com a população, FURNAS promove a criação de fóruns locais, envolvendo 

representantes de associações, empresas, sindicatos, outras lideranças e poder público. 

O debate gira em torno das prioridades da comunidade para o desenvolvimento local e 

das responsabilidades de todos no encaminhamento das questões em busca de soluções. 

Esses fóruns se reúnem periodicamente e elaboram um plano de ação elegendo 

programas sociais relevantes para a organização comunitária, que contam com o apoio 

financeiro da empresa. Paralelamente às atividades dos fóruns locais, são conduzidas 

audiências e reuniões públicas no âmbito do processo de licenciamento ambiental, nas 

quais são negociadas ações de mitigação, controle, reparação e compensação.
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Durante a etapa de construção dos empreendimentos, os principais impactos sociais 

são advindos da chegada de um grande contingente de mão de obra, tráfego de 

veículos pesados e sobrecarga na infraestrutura local (saúde, educação, transporte, 

lazer, saneamento e segurança). Há, ainda, alterações no mercado imobiliário, nas 

formas de ocupação do território e no modo de vida das populações. Para ampliação 

da infraestrutura da rede pública, FURNAS realiza convênios com as prefeituras locais.

Um exemplo do investimento de FURNAS na melhoria e relocação da infraestrutura, 

em 2011, foi a implantação de um aterro sanitário no Município de Sapucaia, vizinho à 

Usina Hidrelétrica de Simplício/PCH Anta (RJ/MG).

Ainda em Simplício, foram compensadas 146 famílias (584 pessoas) e houve 

compensação financeira emergencial para 59 famílias (236 pessoas) que consistiu 

no pagamento de doze parcelas no valor de R$ 380,00. FURNAS auxiliou também na 

mudança de móveis e utensílios para a nova propriedade e na regularização de toda a 

documentação dominial.

Além dos impactos que ocorrem na região, há impactos que incidem especificamente 

nas áreas de implantação das usinas e de formação dos reservatórios, bem como nas 

faixas de servidão das linhas de transmissão. Nesses locais, onde há necessidade de 

deslocar as pessoas, FURNAS garante que todos sejam devidamente indenizados e 

assistidos, com respeito às tradições, à cultura e às relações sociais, buscando viabilizar 

que essas comunidades tenham suas próprias escolhas de futuro. 

FURNAS se dispõe a receber sugestões e reclamações, disponibilizando canais para 

atendimento à população e demais partes interessadas, tais como representantes 

das prefeituras, associações de moradores, lideranças locais, Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária — Incra — no caso de assentamentos atingidos –, 

universidades, entidades sindicais e organizações não governamentais que atuam 

localmente, entre outros.  A comunicação com as partes interessadas é feita de modo 

que uma via de mão dupla seja sempre estabelecida. Para tanto, são disponibilizados 

endereços e telefones da empresa, sistema para comunicações de emergência, Portal 

Fale Conosco (no site de FURNAS), contatos da Ouvidoria e outros canais para o 

esclarecimento de dúvidas e denúncias. 

A comunidade atua em parceria com a empresa, sinalizando situações que fogem ao 

padrão. Como exemplos de problemas recorrentes indicados pela comunidade, através 

da Ouvidoria, foram eleitos dois casos que demonstram o empenho de FURNAS em 

solucionar prontamente as denúncias sem poupar esforços. Os casos em questão 

referem-se à estrada danificada em Sapucaia/Simplício e a uma construção sob a Linha 

de Transmissão Adrianópolis-Magé.

No primeiro caso, a comunidade, vizinha ao local de implantação da Usina de Simplício, 

reivindicou melhorias na estrada de acesso, que sai da cidade de Além Paraíba e vai até o 

canteiro de obras. Esta estrada, na qual transitam caminhões e ônibus das empreiteiras 
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das obras, constitui-se em importante acesso para a comunidade local e não estava 

em bom estado de conservação. Assim que FURNAS recebeu a reclamação, realizou 

inspeção no local e providenciou a imediata recuperação da estrada.  

 

No segundo caso, por conhecer as restrições de uso do solo nas faixas de servidão, 

devido ao campo eletromagnético induzido pelas linhas energizadas, a comunidade 

alertou FURNAS sobre a construção de benfeitorias na faixa de servidão da Linha de 

Transmissão Adrianópolis-Magé. FURNAS fez inspeções para verificar a situação e 

tomou as devidas providências para verificar a conformidade com as leis e regulamentos, 

constatando que não havia riscos para a comunidade.

Finalmente, na etapa de operação dos empreendimentos, a empresa apoia iniciativas 

locais sustentáveis, que visem à geração de renda e ao desenvolvimento local, 

acompanhando as condições de vida da população remanejada ou afetada em suas 

atividades econômicas e oferecendo cursos de capacitação profissional e orientação 

financeira. 

FURNAS monitora um conjunto de indicadores operacionais, estabelecendo metas no 

sentido de garantir a observância aos direitos humanos das comunidades impactadas, 

especialmente indígenas e quilombolas. 

Áreas Desapropriadas e Remanejamento de Pessoas 

Novos empreendimentos causam alterações à ocupação do território e, 

consequentemente, ao modo de vida das populações. O programa de remanejamento 

da população define os procedimentos utilizados na desocupação das áreas para 

a implantação segura dos empreendimentos, bem como define critérios para a 

compensação dos impactos socioeconômicos e restauração dos meios de vida da 

população.

FURNAS respeita os princípios constitucionais de direito à propriedade e de justa 

indenização nos processos de deslocamento de pessoas ou atividades econômicas. 

Para tanto, são realizadas vistorias técnicas destinadas à avaliação dos imóveis afetados 

(incluindo terras, benfeitorias e atividades econômicas existentes), cujos valores 

indenizatórios são estipulados com base em pesquisas mercadológicas. 

No ano de 2011, foram deslocadas fisicamente 114 famílias (456 pessoas), das quais a 

grande maioria (93%) em razão da implantação de novas usinas.  Foram afetadas as 

atividades econômicas de 294 famílias (1176 pessoas), sendo que em 92% dos casos 

o impacto ocorreu devido às faixas de servidão necessárias à operação de linhas de 

transmissão. Foi destinado a essas famílias, para fins de compensação, o valor total de 

R$ 73.623.972,00. O detalhamento dessas informações encontra-se no Anexo 4.
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Investimento Social 

Em 2011, foram investidos R$ 25 milhões em projetos socioculturais próprios ou em 
parceria, todos alinhados aos Objetivos do Milênio e aos princípios do Pacto Global 
das Nações Unidas.

Desde 2003, quando a Coordenação de Responsabilidade Social foi criada, o 

investimento social tem sido direcionado para o desenvolvimento das comunidades 

no entorno dos empreendimentos. Nesses locais, os projetos e ações socioambientais 

têm minimizado os impactos negativos e potencializado os resultados positivos, 

fortalecendo os negócios da organização. 

O investimento social se caracteriza pelo apoio, financeiro ou não, a projetos e 

ações socioculturais que atendam aos compromissos estabelecidos pela Política de 

Responsabilidade Social. Os recursos para o investimento social podem ser próprios ou 

decorrentes de renúncias fiscais e são empregados em programas, projetos, campanhas 

e ações implantados nos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Distrito Federal – áreas de atuação de FURNAS. 

Projetos de Apoio ao Desenvolvimento Local
Projeto Núcleos de Integração 

Desde 2005, o projeto mobiliza a população residente no entorno dos empreendimentos 

de FURNAS, influenciando na escolha das políticas públicas aplicadas em seu 

território.  Em 2011, foram realizadas atividades de monitoramento nos onze núcleos 

já implantados:

• Comunidades quilombolas de Araçatiba e Retiro, localizadas no Espírito Santo, 

municípios de Viana e Santa Leopoldina, respectivamente;

• Assentamentos rurais da região do Aproveitamento Múltiplo de Manso, localizados 

em Mato Grosso, município de Chapada dos Guimarães, onde foram implantados três 

núcleos de integração;

• Assentamentos rurais na região do Aproveitamento Hidrelétrico de Batalha, sendo 

um no Projeto de Assentamento Vista Alegre, no município de Cristalina, Goiás, e um 

no Projeto de Assentamento Jambeiro, no município de Paracatu, Minas Gerais;

• Comunidades quilombolas de Rodrigues, Marinhos e Quilombo do Sapé, município 

de Brumadinho, Minas Gerais, onde foram implantados três núcleos de integração;

•  Bairro de Jardim Gramacho, estado do Rio de Janeiro, município de Duque de 

Caxias, ligado ao Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho (conhecido como Lixão 

de Jardim Gramacho).

Nestes núcleos, em 2011, foram construídos sete diagnósticos sociais participativos, 

quatro fóruns comunitários com a participação de cerca de 11.300 pessoas e mapeados 

cinco projetos de referência na área de geração de renda e promoção de cidadania, 

beneficiando cerca de 2.260 famílias. Desde o início do projeto, podem ser contabilizadas 

34.960 pessoas beneficiadas, equivalente a 6.962 famílias.
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Entre os Projetos de Referência, já implantados ou em fase de implantação, destacamos:

• Associação das Mulheres de João Carro, Município de Chapada dos Guimarães 

(MT): contrato com a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB para venda 

da produção de mandioca, polpa de frutas, ovos caipiras, galinhas caipiras e outros, 

gerando renda para dezoito produtoras rurais associadas. Além disso, por meio do 

convênio entre FURNAS e a Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência Técnica 

e Extensão Rural – EMPAER, esta associação recebeu assessoria para o desenvolvimento 

sustentável do projeto, oficinas para capacitação na produção de derivados de mandioca, 

aproveitamento de polpa de frutas e capacitação em associativismo e cooperativismo. 

• Associação das Mulheres Quilombolas de Araçatiba, município de Viana (ES): o 

Fórum Comunitário de Araçatiba optou pelo fortalecimento do grupo de mulheres da 

comunidade a partir de um projeto destinado à geração de trabalho e renda. O projeto 

chama-se CosturArt e após a compra, reforma e equipagem de uma casa que abriga 

um ateliê de costura, houve o treinamento em corte e costura e a construção de um 

telecentro de informática. Na inauguração, foi realizado o lançamento de uma publicação 

e apresentação de um vídeo sobre a história de Araçatiba, oficinas de penteado afro e 

customização, apresentações culturais e o desfile da marca CosturArt.

•  Núcleo de Integração Comunitária da Comunidade Quilombola de Retiro, município 

de Santa Leopoldina (ES): a escolha do projeto de referência teve por base a estruturação 

de um negócio que cumprisse o papel de gerar trabalho e renda na comunidade e, 

ao mesmo tempo, proporcionasse a valorização de suas referências culturais. Desta 

forma, o Centro de Referência Cultural e Artístico Quilombo do Benvindo foi construído 

próximo à cachoeira e abriga um restaurante com pratos locais que gera trabalho para 

as mulheres cozinheiras da comunidade, um palco para a apresentação dos grupos 

culturais locais (Banda de Congo, Grupo de Maculelê e Grupo de Capoeira) e um 

entreposto para a venda de frutas, plantas, farinha de mandioca, doces e artesanato, 

incluindo a cestaria local.

• Projeto de Assentamento Vista Alegre, município de Cristalina (GO): convênio com 

a Cooperativa Mista de Vista Alegre – COOPERVIA. Tem como objetivo contribuir 

para a melhoria das condições de alimentação e de renda de 25 famílias, por meio 

de orientação profissional e apoio à comercialização dos excedentes da produção de 

mandioca. Em paralelo, está em fase de construção o “Projeto Formiga Operária – Casa 

de Farinha do PA Vista Alegre”, que oferecerá orientação técnica e cursos aos produtores 

rurais envolvidos com fecularia, tais como: produção caseira de alimentos, qualidade, 

produtividade e preparo das receitas, transformação da mandioca em polvilho e 

fabricação de farinhas. 

Por meio de uma linha de investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES, foram implantados cinco novos núcleos na região do 

Vale do Rio Doce (MG), onde está instalada a Usina Hidrelétrica de Baguari. Os projetos 

de referência foram todos indicados pela comunidade local e serão implantados em 

2012 conforme a descrição a seguir.
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• Núcleo de Integração de Baguari, município de Governador Valadares (MG): 

construção de um centro comunitário multiuso abrigando um teatro, um auditório, 

uma quadra poliesportiva e salas para cursos de qualificação profissional, atividades 

de cultura, lazer e atividades de geração de renda, como artesanato e feira de produtos 

orgânicos. 

• Núcleo de Integração do Bairro Bela Vista, município de Sobrália (MG): criação de um 

centro comunitário multiuso, tendo em vista a necessidade de oferecer alternativas 

educacionais e socioculturais para os moradores. 

• Núcleo de Integração de São Sebastião do Baixio, município de Periquito (MG): 

construção de uma cozinha industrial comunitária para geração de trabalho e renda às 

mulheres, que utilizarão a produção de frutas, ovos e outras variedades de alimentos 

cultivados na própria comunidade, além da confecção de doces caseiros diversos, 

geléia, licores, pães e bolos. 

• Núcleo de Integração de Serraria, município de Periquito (MG): construção de 

uma padaria e confeitaria comunitária voltada à produção de bolos e doces para 

comercialização em eventos.

• Núcleo de Integração de Senhora da Penha, município de Fernandes Tourinho (MG): 

construção de um centro comunitário multiuso. 

Diálogo de Concertação

Ao longo dos seus 54 anos de existência, FURNAS sempre participou de projetos e 

ações nos municípios e nas comunidades do entorno da Bacia Hidrográfica do Lago 

de Furnas. 

Em 2003, em Varginha (MG), foi criado o Diálogo de Concertação, envolvendo diversos 

órgãos do Governo Federal, incluindo a Presidência da República, tendo sido definidos 

três principais eixos de ação dentro do processo de “concertação”: saneamento e meio 

ambiente; desenvolvimento local e regional; e desenvolvimento institucional. Desde 

então, foram celebrados diversos convênios com a interveniência do Ministério das 

Cidades.

O termo celebrado com o Ministério das Cidades e a Associação dos Municípios 

do Entorno do Lago de Furnas (Alago), em 2009 e ainda em vigência, tem como 

objetivo a implementação de projetos de saneamento básico em 35 municípios. Com 

essas iniciativas concluídas, os municípios poderão pleitear verbas do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) para construir seus sistemas de esgoto sanitário, 

destinação final dos resíduos sólidos e drenagem pluvial urbana. 
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Contrato com o SENAI

Com o objetivo de promover cursos e programas de educação para jovens e adultos 

moradores de comunidades vizinhas às instalações de FURNAS, nos estados de Goiás, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, foi assinado um contrato com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI, no valor de R$ 988.886,00. O contrato foi realizado 

em cumprimento a acordo judicial firmado junto ao Ministério do Trabalho e teve 

sua conclusão em dezembro de 2011. Mais 117 alunos foram aprovados nos cursos de 

Técnicas de Costura em Tecido Plano, Mecânica de Motocicletas, Técnicas Básicas de 

Instalações Elétricas Prediais e Técnicas de Execução de Alvenaria de Blocos Cerâmicos 

e de Concreto. 

Programa Luz para Todos

Em 2011, foi investido cerca de R$ 1,2 milhão em projetos, iniciativas e ações 
direcionadas ao Programa Luz para Todos.

Lançado pelo Governo Federal, em novembro de 2003, para combater a exclusão elétrica, 

o Programa Luz para Todos (PLpT) tem como meta levar energia elétrica à parcela da 

população do meio rural brasileiro que ainda não tem acesso a esse serviço público. 

O programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e operacionalizado pela 

Eletrobras por meio de suas controladas, em parceria com os governos estaduais, as 

concessionárias de energia e as cooperativas de eletrificação rural. FURNAS coordena 

as ações na Região Sudeste e no Estado de Goiás. A meta inicial era levar energia a 

202.593 famílias da Região Sudeste e do Estado de Goiás. Em 2011, este número chegou 

a 536.172 famílias com 2.680.860 pessoas beneficiadas. Mais informações sobre as 

ligações realizadas encontram-se no Anexo 4.

Projeto Furnas Digital 

Promover a inclusão digital da população de áreas rurais e urbanas beneficiadas pelo 

Programa Luz para Todos do Governo Federal faz parte das atribuições sociais escolhidas 

por FURNAS, que se coloca como responsável pelo monitoramento dos telecentros 

implantados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Espírito 

Santo. 

O projeto permitiu que as comunidades fossem simultaneamente beneficiadas com a 

luz elétrica e com o acesso ao mundo digital. Somente em 2011, em 50 telecentros, 

36.369 pessoas puderam navegar pelo mundo virtual, exercendo sua cidadania digital. 

O projeto fará, ainda, a interligação dos 29 telecentros que serão conectados às antenas 

do Programa de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações (GESAC). Mais 

informações sobre o número de telecentros e o público atendido em 2011 podem ser 

encontradas no Anexo 4.
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Centros Comunitários de Produção

Nas comunidades beneficiadas pelo Programa Luz para Todos, FURNAS apoia e 

monitora os projetos dos Centros Comunitários de Produção (CCP) para fortalecer 

o desenvolvimento através da geração de emprego e renda, principalmente, na área 

de laticínios, fábricas de farinha e agroindústrias de polvilho. Atualmente estão em 

funcionamento treze CCP nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

Espírito Santo.

Como reconhecimento, durante a “XXII Feira Nacional de Artesanato – MG”, realizada 

em novembro de 2011 e patrocinada através da Lei Rouanet, duas associações 

participaram do estande de FURNAS, expondo e comercializando seus produtos.

  

Outros Projetos Sociais

Em 2011, outros quatorze projetos sociais, desenvolvidos em parceria com entidades 

sem fins lucrativos, beneficiaram 7.220 pessoas.

Desses projetos, seis são voltados à promoção da cidadania e dos direitos, três à 

educação e formação de jovens e adultos e cinco à geração de trabalho e renda. A 

tabela com todos os projetos mencionados acima encontra-se no Anexo 4.

Participantes dos projetos sociais Pimpolhos da Grande Rio e Guarda Mirim de Foz do 

Iguaçu levaram música e animação ao evento que comemorou o 54º aniversário de 

FURNAS no dia 28 de fevereiro, no escritório central da empresa, no Rio de Janeiro.

Aldeias da Cidadania 

Há nove anos o projeto Aldeia da Cidadania busca promover a cidadania e o exercício 

dos direitos às comunidades vizinhas aos empreendimentos de FURNAS. O trabalho é 

fruto de uma parceria com as prefeituras municipais e suas secretarias, contando com 

a presença de colaboradores da empresa que, de forma voluntária, articulam outras 

parcerias, planejam e viabilizam as atividades.

As Aldeias da Cidadania integram serviços nas áreas de educação, saúde, lazer, cultura 

e cidadania. São emitidos documentos como identidade, CPF e título de eleitor. São 

prestadas, ainda, orientações jurídicas, promovidos casamentos comunitários e 

proferidas palestras sobre educação ambiental, saúde e direitos das mulheres, entre 

outros. Na área de saúde, são oferecidos serviços de vacinação infantil e tipagem 

sanguínea, bem como atendimento médico visando o controle de diabetes e o combate 

à dengue, entre outras doenças. 
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Dez Aldeias da Cidadania foram realizadas em 2011, com mais de 80 mil atendimentos 

que beneficiaram cerca de 50 mil pessoas com novas oportunidades e promoção da 

inclusão social. No Anexo 4 encontra-se a relação completa das Aldeias realizadas.

Hortas Comunitárias 

Estimular hábitos saudáveis de nutrição e, consequentemente, de proteção à saúde, faz 

com que a empresa apoie projetos de segurança alimentar e nutricional, principalmente 

com a criação de hortas comunitárias. Atualmente existem seis hortas comunitárias 

nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro, favorecendo 

aproximadamente três mil pessoas. 

viveiro de Mudas 

Localizado em área de 200m² no terreno da subestação de Foz de Iguaçu (PR), o viveiro 

produz e distribui anualmente 160 mil mudas de legumes e hortaliças para nove escolas 

municipais, quatro creches, três associações de moradores e para uma penitenciária 

estadual, o que corresponde a mais de nove mil pessoas. 

Ações Sociais Pontuais

Lançado em julho, o Edital do Programa Furnas Social 2011 recebeu 1164 demandas para 

ações sociais pontuais, distribuídas entre diversos municípios e estados. O resultado foi 

publicado no Diário Oficial da União em 30 de dezembro de 2011.

O programa distribuirá R$ 5 milhões para 162 instituições, nos estados do Espírito Santo, 

Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Distrito Federal, beneficiando, aproximadamente, oito mil pessoas. A tabela com todas 

as demandas selecionadas encontra-se no Anexo 4.

Doações para o Fundo da Infância e da Adolescência – FIA 

Ciente das necessidades das inúmeras crianças e adolescentes que vivem nas 

comunidades do entorno de seus empreendimentos, FURNAS repassou, em 2011, R$ 

1.305 milhão para o Fundo da Infância e da Adolescência – FIA de oito municípios. 

Foram realizadas doações para os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA dos municípios de Gurupi (TO), Ivaiporã (PR), Barra do Piraí e 

Sapucaia (RJ), Araporã, Campanha e Luminárias (MG) e Chapada dos Guimarães (MT). Em 

algumas dessas localidades as doações contribuirão para o fortalecimento do Programa 

“Na Mão Certa”, iniciativa da WCF-Brasil, da World Childhood Foundation, reafirmando 

o engajamento da Empresa à “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 verba doada tem base no artigo 260 da Lei Federal nº 8069/90, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), permitindo à pessoa jurídica o destino de 

até 1% do Imposto de Renda Devido ao Fundo. 

As doações realizadas em anos anteriores permitiram a execução e a continuidade, em 

2011, de diversos projetos, detalhados no Anexo 4.

Voluntariado Empresarial 

A participação dos empregados em ações sociais é estratégica para FURNAS. Lançado 

em 2002, o programa Voluntários Furnas em Ação organiza a atuação voluntária dos 

empregados nas diversas bases geográficas da empresa. 

Dentre os projetos desenvolvidos, apresentamos abaixo alguns exemplos que 

evidenciam a importância do incentivo ao voluntariado empresarial.

• O projeto “Bombeiro Mirim”, realizado em Goianésia e em Minaçu (GO) atende a 65 

crianças e adolescentes, contando com a participação dos empregados voluntários 

como instrutores. Em 2011, o projeto recebeu a Ordem do Mérito Dom Pedro II, em 

Goiás. 

• O Dia do Voluntário foi comemorado no auditório do escritório central, no Rio de 

Janeiro, com uma palestra do jornalista André Trigueiro sobre o tema “construir um 

mundo sustentável, o que eu posso fazer?”. Para que todos os funcionários pudessem 

assistir, houve transmissão via intranet.

• No Centro Comunitário Vila Santa Teresa, administrado por FURNAS, próximo à 

Subestação de São José, foi realizado o Projeto “Cozinha Brasil”.

• Motivados em utilizar um espaço pouco aproveitado para a produção de alimentos 

saudáveis para a população, empregados voluntários realizaram o programa social 

Projeto Verde – Horta Viva, na área do escritório de construção de Cachoeira Paulista 

(SP).

•  No dia 21 de outubro, em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, voluntários 

do Centro de Operação Regional Minas promoveram palestras sobre alimentação 

saudável.

Campanhas 

Além de projetos estruturados, os voluntários realizam diversas atividades de curta 

duração, voltadas prioritariamente à promoção da cidadania e dos direitos, junto às 

comunidades do entorno das instalações da empresa. Alguns exemplos são as ações 

que acontecem durante datas comemorativas tais como: Dia Internacional da Mulher 

(março), Dia Mundial da Alimentação (outubro), Campanha dos 16 Dias de Ativismo 

(novembro) e Dia do Voluntário (dezembro). 
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Relacionamento com os Movimentos Sociais 

A negociação com as famílias atingidas pelas obras da UHE Serra da Mesa (GO), em 

parceria com a CPFL, foi concluída em 2011, com a assinatura dos termos de acordo 

judicial e pagamento das reparações para mais treze famílias, abrangendo assim 127 das 

129 previamente reconhecidas pela Auditoria Social.

Durante o ano, foi também realizado o último aporte financeiro 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 Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás (SEBRAE/GO) e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID).

As negociações com os atingidos da UHE Manso (MT) foram retomadas a fim de 

indenizar cerca de 800 famílias identificadas nas auditorias sociais. Um acordo 

possibilitará a suspensão do pagamento da Verba de Manutenção Temporária – VMT, 

no valor anual de R$ 2.911.104,00, prevista no Termo de Acordo Global, firmado em 2006 

entre a empresa e o Movimento dos Atingidos por Barragens.

Investimento em Cultura

Espaço Cultural Eletrobras Furnas (RJ) 

Palco de incentivo à diversidade cultural e à inclusão social, o Espaço Cultural permite 

o acesso gratuito, aos empregados de FURNAS e ao público externo, a exposições, 

espetáculos, oficinas culturais e lançamentos de livros, entre outros eventos. Em 2011, o 

Espaço contou com a presença de 220 jovens de projetos sociais apoiados. 

O Espaço Cultural foi reinaugurado em março de 2011, com um show da cantora 

Mart’nália e a apresentação dos humoristas Nizo Neto e Bemvindo Sequeira. 

A grande presença do público marcou a volta das atividades do Espaço Cultural. A grade 

de programação foi ininterrupta durante todo o ano, com participação dos projetos 

selecionados pelo Edital de Ocupação, lançado em 2010. Uma pesquisa revelou que 85% 

dos 5,3 mil visitantes de 2011 consideraram o Espaço ótimo/excelente.

O edital de ocupação do Espaço Cultural para 2012, lançado em julho de 2011, recebeu 

488 inscrições e selecionou 25 projetos nas áreas de artes visuais, música, teatro e 

exposições. Os projetos foram analisados por uma comissão e o valor do investimento 

será de R$ 1,3 milhão. 

A tabela com os projetos apresentados, ao longo de 2011, encontra-se no Anexo 4.
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Furnas Geração Musical 

Lançado por FURNAS em 2004, este programa visa incentivar a formação de jovens 

músicos eruditos, nas regiões onde a empresa atua. 

O patrocínio cultural do “49º Festival Villa Lobos (Edição 2011)”, sob os auspícios da Lei 

Rouanet, permitiu que FURNAS desse continuidade às versões anteriores do programa, 

lançadas em 2004, 2006 e 2008.

Projetos Apoiados através da Lei Rouanet 

O patrocínio a múltiplas manifestações culturais, como parte da política de FURNAS, 

deve considerar iniciativas que contribuam para a construção da identidade cultural 

brasileira, valorizando a cultura popular e a inclusão social, avaliando a descoberta de 

novos talentos, a regionalização e a interiorização da cultura.

FURNAS participou do Programa Cultural das Empresas do Sistema Eletrobras 2011, 

por meio da Lei Rouanet, com aporte de cerca de R$ 1,5 milhão para o incentivo a 

produções artísticas. Sete projetos foram apoiados, com destaque para os espetáculos 

“O Menino que Vendia Palavras” e “A Borralheira, uma Opereta Brasileira”, indicados 

como as melhores peças infantis pela Revista Veja Rio.

Além da participação no Programa Cultural das Empresas do Sistema Eletrobras, 

FURNAS também investiu cerca de R$ 2,5 milhões em treze projetos de Música, Artes 

Integradas, Humanidades, Patrimônio Cultural, Artes Cênicas e Artes Visuais, com 

incentivo da mesma lei. A tabela com os projetos apoiados encontra-se no Anexo 4.

Salas de Leitura

O projeto Leitura para Todos, patrocinado por FURNAS sob os auspícios da Lei Rouanet, 

realizou a instalação de salas de leitura, com um acervo de mil livros para cada sala, em 

municípios onde a empresa atua. As salas de leitura foram implantadas em escolas 

públicas, associações de moradores e centros comunitários, oferecendo boas opções 

de leitura para crianças, jovens e adultos.

Em 2011, a empresa monitorou o andamento de 17 salas, nas localidades de Belford 

Roxo, Caxias, Botafogo, Copacabana, Rio Comprido, Santa Cruz, Campo Grande, 

Macaé, Campos dos Goytacazes, Jacarepaguá, Angra, Paraty, Sapucaia e Itatiaia, todas 

no estado do Rio de Janeiro.

Patrocínio a Eventos

FURNAS patrocinou quinze eventos de natureza técnica ou estratégica, em 2011, 

listados no Anexo 4.
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DESEMPENHO 
AMBIENTAL
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Desempenho
AMBIENTAL

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

FURNAS reconhece que suas atividades interferem no meio ambiente e 

se compromete a prevenir e reduzir impactos socioambientais, tendo a 

sustentabilidade como seu horizonte. Sua atuação é pautada por diretrizes 

estabelecidas em seis principais políticas: Ambiental, de Recursos Florestais, 

de Educação Ambiental, de Recursos Hídricos, de Gestão de Resíduos e de 

Sustentabilidade das Empresas Eletrobras. Para consultá-las veja o Anexo 5.

Para concretizar os princípios das políticas mencionadas, critérios e 

procedimentos são observados nos processos de tomada de decisão, no 

planejamento dos projetos e nas atividades de construção e operação dos 

empreendimentos.

Projeto IGS - “Indicadores Socioambientais para a Gestão 
da Sustentabilidade Empresarial do Sistema Eletrobras” 

Seus objetivos são apoiar a gestão da sustentabilidade da Eletrobras e suas 

controladas. Para isso, foram definidos indicadores adequados ao perfil das 

empresas do Grupo. Em 2011, foram incluídas variáveis no banco de dados, 

totalizando 217 indicadores. No intuito de aprimorar a operacionalização do 

mesmo, FURNAS redefiniu internamente responsabilidades para o processo 

de coleta e registro das informações, que está em funcionamento nas áreas 

operacionais, em implantação no Escritório Central e em fase de planejamento 

junto às áreas de construção da empresa.

Certificações e Auditorias

FURNAS mantém o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), alinhado com os 

requisitos da norma ABNT NBR ISO 14001, em duas subestações (Ibiúna e Foz 

do Iguaçu) além do Centro de Manutenção de Extintores. Há, ainda, unidades 

cujo desempenho ambiental é avaliado por meio de auditorias ambientais 

compulsórias, requisitadas em razão da legislação de alguns estados. Nesta 

situação, encontram-se as usinas termelétricas de Campos e de Santa Cruz, no 

Rio de Janeiro, e as subestações de Foz do Iguaçu e de Ivaiporã, no Paraná.

Em atendimento à legislação ambiental do Rio de Janeiro, foram realizadas, em 

novembro de 2011, auditorias ambientais nas usinas termelétricas de Santa Cruz 

e Campos.
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Licenciamento Ambiental 

Os empreendimentos de FURNAS seguem as diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente 

e os requisitos do processo de licenciamento ambiental brasileiro. Internamente, a empresa 

disponibiliza, desde 2005, o Sistema de Acompanhamento de Licenciamento Ambiental 

(SALA), que permite aos empregados consultar a situação das licenças ambientais. O sistema 

facilita o controle dos processos, sendo referência fundamental para as áreas responsáveis pela 

implantação das ações ambientais e pelas atividades operacionais que dependem diretamente 

da obtenção ou renovação dessas licenças.  

Em 2011, FURNAS obteve licenças prévias para seis novos parques eólicos, nos estados de Ceará 

e Rio Grande do Norte, e três linhas de transmissão, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, 

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Além das licenças ambientais, foram obtidas Certidões Ambientais – que atestam a inexigibilidade 

de Licença de Operação para diversas linhas de transmissão – e o licenciamento corretivo 

para Usinas Hidrelétricas – que começaram a operar anteriormente à promulgação da Política 

Nacional do Meio Ambiente. Foram protocolados 23 Relatórios Ambientais de Regularização 

na CETESB e iniciado o processo de Licenciamento Ambiental Corretivo junto ao IBAMA, que 

subsidiará a regularização de 65 linhas de transmissão em operação.

O licenciamento ambiental também foi providenciado quando da execução de reforços que 

garantissem maior segurança ao Sistema Interligado Nacional ou ampliassem a capacidade de 

transmissão de energia elétrica para linhas e subestações já existentes. O conjunto de licenças e 

certidões obtidas no ano está apresentado no Anexo 5.

Gestão de Recursos Hídricos
Participação em Fóruns e Comitês

FURNAS, consciente da importância da água para a produção de energia e para a manutenção 

da vida, investe em projetos que contribuam para a conservação dos recursos hídricos do país. 

Em 2011, atuou na Presidência do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro 

e como membro titular do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo, além de 

participar de diversos fóruns federais e estaduais. A relação completa dos fóruns dos quais a 

empresa participa encontra-se no Anexo 5.

Outorgas para o Uso de Recursos Hídricos

Durante o ano de 2011, foram obtidas outorgas para retirada de água junto ao Departamento 

de Água e Energia Elétrica (DAEE/SP), nas seguintes subestações do estado de São Paulo: 

Araraquara, Ibiúna, Tijuco Preto, Ivaiporã e Campinas. No Anexo 5 é possível consultar o volume 

de água retirado por fonte para as atividades de FURNAS.
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Sistema de Gerenciamento de Outorgas e Recursos Hídricos

O Sistema de Gerenciamento de Outorgas e Recursos Hídricos – SIGO, atualmente em 
implantação, visa apoiar a gestão das outorgas de uso obtidas e acompanhar as outorgas de 
terceiros nos reservatórios da empresa. 

Em 2011, atendendo a uma das diretrizes da Política de Recursos Hídricos de FURNAS, foi 
realizado um curso de capacitação em “Gestão de Recursos Hídricos”, do qual participaram 58 
funcionários que representam a empresa em fóruns dessa natureza.

Usos Múltiplos dos Recursos Hídricos

A operação hidráulica dos reservatórios – coordenada pelo Operador Nacional do Sistema 
Elétrico e executada pelas empresas geradoras – tem como objetivos maximizar a geração 
energética, permitir os usos múltiplos da água e controlar as cheias nas bacias dos reservatórios 
do Sistema Interligado Nacional.

O Planejamento Anual de Prevenção de Cheias (PAPC), realizado para contemplar os 
condicionantes locais à operação hidráulica, determina que parte dos volumes úteis dos 
reservatórios sejam utilizados como volumes de espera, para controlar as cheias e proteger a 
população das enchentes.

Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água 

FURNAS coleta e avalia amostras de água de doze reservatórios, monitorando uma área de 
cerca de 5.500 km², o que equivale a mais de 500 mil campos de futebol, e um volume total de 
aproximadamente 130 km³, cerca de setenta vezes o volume da Baía de Guanabara. Do total de 
reservatórios monitorados, dez integram as usinas em operação e dois as usinas em construção. 
O número de pontos e a periodicidade de amostragem encontram-se listados no Anexo 5.

Monitoramento de Efluentes e da Qualidade da Água Potável 

FURNAS elaborou o Plano de Monitoramento dos Efluentes e da Qualidade de Água (PMEQA), de 
acordo com a Portaria MS nº 2914 de 12 de dezembro de 2011, que estabelece os procedimentos 
para o monitoramento dos efluentes líquidos industriais, pluviais e sanitários, conforme padrões 
expressos nas Resoluções CONAMA 357/05, 430/2011 e outras legislações pertinentes. 

O Plano contempla a padronização dos programas de monitoramento na empresa e define os 
pontos a serem monitorados; busca o atendimento às condicionantes das Licenças de Operação 
dos empreendimentos; e recomenda a adequação dos sistemas de captação e tratamento de 

água e de lançamento de efluentes. 

A primeira etapa da implantação do PMEQA teve início em 2011, com a inspeção técnica em seis 
usinas e dez subestações para avaliação dos sistemas de drenagem pluvial, sanitário e industrial, 
bem como dos sistemas de tratamento e distribuição de água.
 
Sua consecução prevê as seguintes atividades: visitas técnicas às demais instalações, 
elaboração do Programa de Monitoramento de cada empreendimento, treinamento técnico 
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dos profissionais envolvidos e operacionalização dos monitoramentos à luz das novas diretrizes 
adotadas. 

Os laboratórios para o controle de qualidade de água e efluentes vêm sendo permanentemente 
adequados. São ao todo seis laboratórios, localizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás e Paraná, sendo dois deles instalados, respectivamente, nas Usinas Térmicas 
de Campos dos Goytacazes e de Santa Cruz, no Rio de Janeiro.

Adicionalmente está sendo implementado um sistema de informações que reunirá o conjunto 
dos dados a serem obtidos nos programas de monitoramento de FURNAS.  

Captação e Aproveitamento de Águas Pluviais

A água de chuva é captada e utilizada nos ensaios de avaliação do comportamento hidráulico das 
estruturas das usinas em escala reduzida. O volume armazenado é de primordial importância 
para a redução de consumo de água, tendo em vista que esses ensaios requerem grande 
disponibilidade deste recurso. O suprimento de água anteriormente ao aproveitamento da água 
da chuva era realizado pela rede pública, acarretando gastos significativos. 

A média anual de água de chuva passível de aproveitamento pode alcançar cerca de 8.600 
m³, que correspondem a 8.600 caixas de água de mil litros. Atualmente, a água é utilizada 
exclusivamente para os estudos em modelos reduzidos, mas vislumbra-se a possibilidade de 
direcionar parte desse volume para usos menos nobres, como lavagem de veículos, descargas 
de vasos sanitários e rega de jardins.

Gestão da Biodiversidade e das Atividades em Áreas Protegidas

A implantação de novos empreendimentos pode impactar áreas de alta biodiversidade e suas 
adjacências. Desde a concepção dos projetos, são executados levantamentos primários de 
fauna e flora para subsidiar a identificação dos impactos e a proposição de medidas preventivas, 
de mitigação e de compensação. Estes estudos podem apontar para a necessidade de alterações 
significativas nos projetos ou nos métodos construtivos, com o objetivo de conservar a 
biodiversidade. 

Outro aspecto relevante diz respeito à gestão do uso e ocupação das margens dos reservatórios 
das usinas hidrelétricas. Todos os reservatórios são circundados por Áreas de Preservação 
Permanente (APP), submetidas a legislação ambiental específica, devendo observar restrições à 
ocupação e ao uso do solo.  

Na etapa de implantação de usinas hidrelétricas, os principais impactos sobre a biodiversidade 
decorrem do barramento do rio, do alagamento de suas margens e da transformação do 
ecossistema do trecho do rio de lótico (água corrente) para lêntico (água parada). Os impactos na 
biodiversidade são: perda de habitats naturais da fauna e flora; interrupção de rotas migratórias 
da fauna aquática; migração acentuada de animais silvestres para a periferia da área alagada e 
evasão da fauna; alterações nas comunidades de organismos aquáticos, incluindo a extinção 
local de algumas espécies e a proliferação de outras; intensificação da competição (inter e intra) 
específica, causando o desaparecimento de algumas espécies; isolamento de animais nas ilhas 

formadas pelo reservatório e pela fragmentação da mata ciliar; redução da disponibilidade de 

alimento para a ictiofauna (peixes) e criação de novos habitats (reservatório, margens e ilhas), 

que podem beneficiar algumas espécies da flora, fauna e microorganismos e, por outro lado, 

prejudicar a manutenção de outras.
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Dentre os possíveis impactos para a biodiversidade durante a operação das usinas hidrelétricas, 

podemos citar a alteração da qualidade das águas, a proliferação de macrófitas aquáticas e as 

mudanças na composição e abundância da ictiofauna.

Quanto aos impactos dos empreendimentos de transmissão, desde a concepção do projeto são 

adotadas medidas preventivas como a definição de torres mais altas ou a adoção de técnicas 

especiais de lançamento de cabos, para evitar desmatamento em áreas com alto grau de 

biodiversidade. 

Na etapa de implantação de linhas de transmissão, os impactos sobre a biodiversidade decorrem 

da abertura das estradas de acesso, da montagem das torres e do lançamento dos cabos. As 

consequências são a redução da biomassa vegetal, a fragmentação de habitats terrestres, a 

interferência com a biota aquática e a redução da abundância e da diversidade da fauna.

Na etapa de operação, os impactos à biodiversidade devem-se à poda seletiva de árvores, feita 

para evitar que a vegetação interfira na operação das linhas, em função da presença do campo 

eletromagnético.

Compensação Ambiental

Para compensar os impactos de seus empreendimentos, desde meados dos anos 80, FURNAS 

investe na consolidação de unidades de conservação instituídas pelo poder público, tais como: 

parques nacionais, estaduais, 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 em que a empresa atua. As áreas protegidas que 

receberam recursos de FURNAS, a título de compensação ambiental, correspondem a mais 

de dois milhões de hectares (21.838,03 km²). A relação completa dessas áreas encontra-se no 

Anexo 5. 

Foram, ainda, firmados quatro Termos de Compromisso de Compensação Ambiental, em 

parceria com os órgãos ambientais, referentes aos seguintes empreendimentos: LT Cachoeira 

Paulista-Adrianópolis 3, LT Furnas-Pimenta 2, LT Serra da Mesa-Samambaia 1, UHE Simplício e 

PCH Anta. 

Viveiros para a Produção de Mudas

FURNAS mantém, atualmente, sete viveiros de mudas voltados à conservação das espécies nativas 

dos biomas nos quais atua, utilizando estas mudas para a recomposição de áreas degradadas. Em 

conjunto, esses viveiros produziram mais de 700 mil mudas em 2011. Informações detalhadas 

sobre a produção e plantio de mudas podem ser encontradas no Anexo 5.

Espécies Ameaçadas de Extinção

Na elaboração dos estudos ambientais, FURNAS identifica impactos sobre espécies da flora e da 

fauna ameaçadas de extinção. São consultadas listas regionais, nacionais e internacionais, como 
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o Livro Vermelho das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, a Lista Nacional das 

Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção — ambos disponibilizados pelo Ministério do 

Meio Ambiente — e a da International Union for Conservation of Nature. Para detalhamento 

das informações, basta consultar o registro das áreas potencialmente impactadas por FURNAS 

e respectivos índices de biodiversidade e as espécies da fauna silvestre ameaçadas segundo a 

IUCN, que se encontram no Anexo 5.

Usina Hidrelétrica de Batalha (MG/GO)
Resgate de 49.378 sementes de 98 matrizes arbóreas e 69 bromélias, espécies nativas do cerrado, 

plantadas no entorno do reservatório.

Resgate e monitoramento de 401 espécies (39 anfíbios, 21 répteis, 57 mamíferos e 284 aves) com 

a instalação de um Centro de Gerenciamento Ambiental para o resgate da fauna silvestre. 

Usina Hidrelétrica de Simplício / PCH Anta (RJ/MG)
Captura de cerca de 9.705 peixes de 99 espécies em dezesseis campanhas, incluindo a 

transposição de peixes na barragem da PCH Anta para que a  migração ocorra rio acima, durante 

o período reprodutivo.

Recomposição da vegetação e instalação de viveiro florestal com capacidade para produzir cerca 

de cem mil mudas de espécies da Mata Atlântica, promovendo a manutenção da variabilidade 

genética da flora na região.

LT 345 kV Tijuco Preto-Itapeti (SP)
Realização de uma campanha de monitoramento, tanto em remanescentes de Mata Atlântica 

adjacentes ao traçado da LT, como no Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, 

também conhecido como Parque Municipal da Serra do Itapety. Esta campanha teve como 

objetivo o levantamento de espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, com atenção 

especial para espécies ameaçadas de extinção segundo listas de âmbito internacional, nacional 

e estadual. São previstas campanhas trimestrais até julho de 2013. 

As espécies ameaçadas que já foram identificadas na região estão apresentadas no Anexo 5.

Monitoramento e Conservação da Ictiofauna 

FURNAS realiza o monitoramento da ictiofauna sob dois enfoques. O primeiro tem como 

objetivo investigar a composição, a distribuição e a biologia das principais espécies presentes 

nas áreas de influência dos novos empreendimentos e acompanhar as alterações ocorridas 

durante e após a formação dos reservatórios. São ainda localizadas e avaliadas as áreas de desova, 

de crescimento e de berçário. A influência da implantação e da operação das usinas sobre o 

ciclo de vida das principais espécies, bem como medidas para a manutenção da diversidade 

ictiofaunística e dos recursos pesqueiros também são levados em consideração para mitigar os 

impactos. 

Em 2011, foram investigados os rios Paraíba do Sul e São Marcos, onde estão em implantação as 

Usinas Hidrelétricas de Simplício e de Batalha, respectivamente.
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O segundo enfoque destina-se a verificar a eficácia dos peixamentos, que vêm sendo realizados 

nos reservatórios dos rios Grande e Paranaíba, onde se localizam as Usinas Hidrelétricas de 

Furnas, Mascarenhas de Morais, Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Porto Colômbia, Marimbondo 

e Itumbiara. Para o peixamento são produzidos alevinos de espécies nativas dessas bacias, 

como o dourado, o curimbatá, o pacu caranha, o piau, a piapara, a piracanjuba, o jaú, o pintado 

e o trairão, que são reintroduzidos nos reservatórios das usinas mencionadas. 

A fim de verificar, a médio e longo prazos, a eficácia dos peixamentos realizados desde 1976, 

são desenvolvidos estudos envolvendo, entre outros aspectos, a composição, a distribuição e a 

biologia das principais espécies.

Em 2011, foram produzidos aproximadamente 194 mil alevinos.  

Gestão de Resíduos
Descarte e Substituição de Ascarel (Bifenilas Policloradas – PCB) 

FURNAS vem eliminando de suas instalações os equipamentos que utilizam PCB. Para 

tanto, contrata empresas especializadas, 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, restando 

poucas unidades com ascarel em seus empreendimentos. Em 2011, não houve descarte de PCB.

Materiais Não Renováveis  

A empresa regenera o óleo mineral isolante de transformadores por meio de tratamento físico-

químico. Quando a recuperação se mostra tecnicamente inviável, o óleo é vendido em leilões 

públicos, restritamente a rerrefinadores credenciados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

Quanto ao óleo hidráulico, cujas quantidades são pouco expressivas, a alienação dos seus 

resíduos é realizada junto com o óleo mineral isolante não passível de regeneração.

Outros resíduos provenientes das atividades de operação e manutenção, tais como brita, estopas 

e absorventes contaminados com óleo são encaminhados, por meio de empresas especializadas 

e devidamente licenciadas, para disposição em aterro industrial ou para utilização em co-

processamento de indústrias. A relação de resíduos gerados encontra-se no Anexo 5.

Materiais Perigosos

Em 2011, FURNAS contratou a empresa Saniplan Engenharia e Serviços Ambientais Ltda, 

especializada em transporte e logística de resíduos perigosos, enquanto que para o processo 

de regeneração de óleo isolante foi contratada a empresa Enervac Serviços Ltda. Não houve 

transporte internacional de resíduos perigosos.
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Lâmpadas Fluorescentes

Para o descarte das lâmpadas fluorescentes, usadas ou quebradas, é realizado um processo 

de licitação para contratação de empresa certificada, que se responsabiliza pelo manejo e 

disposição adequados. Confira no Anexo 5 a quantidade de lâmpadas descartadas nos últimos 

três anos. 

Baterias

Desde 2008, FURNAS adota procedimento de alienação de baterias. Os editais de alienação 

exigem que as empresas participantes sejam credenciadas nos órgãos ambientais competentes. 

Nos anos anteriores, as baterias foram devolvidas aos fabricantes, sem ônus para FURNAS. Veja 

no Anexo 5 a quantidade de baterias vendidas nos últimos anos.

Sucatas

Em FURNAS, as sucatas são basicamente originadas de sobras de obras, manutenção ou troca 

de equipamentos, modernização ou descomissionamento de instalações e são vendidas por 

meio de licitações. Ver detalhes no Anexo 5.

Óleo Vegetal

Em 2011, foram doados 2.890 litros de óleo vegetal do restaurante localizado no Escritório Central 

ao Programa de Reaproveitamento do Óleo Vegetal do estado do Rio de Janeiro (PROVE). O 

objetivo principal do programa é melhorar a qualidade ambiental, transformando os óleos 

residuais em matéria-prima estratégica para a produção pioneira de biodiesel, contribuindo 

para a geração de renda e para o Programa Brasileiro de Biodiesel. 

Lixo – Programa de Coleta Seletiva

O programa “Coleta Seletiva Solidária” atende ao Decreto Nº 5.940/06, que determina a 

destinação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e pelas entidades da administração 

pública federal às associações e cooperativas de catadores.

Para colocar em prática o programa, houve capacitação dos empregados, especialmente 

aqueles lotados nos serviços gerais, que lidam diretamente com o descarte de resíduos.

Em 2011, o programa foi implementado na totalidade das instalações. Além da destinação 

final adequada dos resíduos recicláveis, o programa contribuiu para a  conservação do meio 

ambiente e viabilizou a inclusão social de mil catadores. Durante os quatro anos de vida do 

programa, foram recolhidas 640 toneladas de materiais recicláveis (papel, plástico, metal e 

vidro). Em 2011, foram doadas 197,04 toneladas. Veja no Anexo 5 as quantidades recolhidas por 

tipo de material. 
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Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR)

Com o objetivo de estabelecer critérios para o controle dos resíduos gerados, foi elaborado, em 

2011, o Plano de Gerenciamento de Resíduos, de acordo com a legislação ambiental e com as 

Normas Técnicas da ABNT.

A implantação do PGR segue as seguintes etapas: delegação de competências, elaboração do 

inventário de resíduos, definição de cronograma, divulgação do plano e realização de palestras 

específicas, contemplando todos os empregados envolvidos no processo.

Em 2011, o plano foi definido em 28 empreendimentos e sua implantação começou nas 

subestações de Vitória e Araraquara e nas usinas hidrelétricas de Funil, Itumbiara e Marimbondo. 

Derramamentos

Em 2011, ocorreram três derramamentos de óleo mineral isolante, nas subestações de Foz 

do Iguaçu, Tijuco Preto e da Usina de Itumbiara. Estes derramamentos foram controlados e 

remediados por meio da colocação de barreiras, materiais absorventes e restrição de acesso 

ao local. Os resíduos contaminados foram recolhidos e armazenados adequadamente para 

posterior processamento ou destinação final, conforme determina a legislação. Abaixo, 

seguem os dados resumidos de cada localidade.

SE Foz do Iguaçu
SE da Usina de Itumbiara
SE Tijuco Preto

10
1,8
3,24

01
01
01

Óleo mineral isolante
Óleo mineral isolante
Óleo mineral isolante

Local Nº de eventos Substância Volume (m )  3
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Plano de Atendimento a Emergências – PAE

O PAE visa à adoção de procedimentos lógicos, técnicos e administrativos que propiciem uma 

resposta rápida e eficiente em situações emergenciais, de forma a impedir ou minimizar os 

danos causados às pessoas, ao meio ambiente e ao patrimônio da empresa. FURNAS busca 

aprimorar progressivamente o PAE por meio de um grupo de trabalho multidisciplinar com 

especialistas de diversas áreas.

Em 2011, foi iniciado um levantamento mais detalhado dos impactos e dos riscos operacionais, 

buscando definir adequações físicas preventivas nas instalações e ações específicas para cada 

empreendimento. 

Foram contempladas as seguintes instalações: Escritório Central, laboratórios de Goiânia, oito 

usinas hidrelétricas, duas usinas termelétricas, além de dezessete subestações. Os treinamentos 

de formação de brigadistas envolveram 285 técnicos, equivalente a 45% do total de brigadistas.

Educação Ambiental

FURNAS desenvolve programas de educação ambiental voltados ao público interno e externo. 

As atividades direcionadas para o público interno envolvem os empregados de FURNAS 

e os terceirizados. Especial atenção é dada à capacitação do pessoal vinculado diretamente 

à implantação de novos empreendimentos. Nas palestras educativas, busca-se elucidar 

questões referentes ao código de conduta do trabalhador, à coleta seletiva de lixo, à segurança 

da comunidade, à qualidade de vida da população, e ao respeito ao meio ambiente, aos modos 

de vida e aos valores culturais locais. 

Durante o IV Seminário de Manutenção de Equipamentos Rotativos, realizado em Campinas 

(SP) em outubro de 2011, foram proferidas por FURNAS as seguintes palestras ambientais: 

Projeto MDL e redução de SF6 na empresa; Procedimentos ambientais nos serviços de 

manutenção e seus aspectos jurídicos; Poluição por óleo — desafios e iniciativas na UHE Porto 

Colômbia. Para conhecer o número de empregados treinados basta consultar o Anexo 5.  

Já as atividades voltadas ao público externo envolvem as comunidades vizinhas às suas 

instalações, estando, usualmente, associadas aos programas desenvolvidos durante o processo 

de licenciamento ambiental e para atender aos objetivos do Programa Nacional de Conservação 

de Energia – PROCEL. São desenvolvidas por meio de parcerias com as secretarias estaduais 

e municipais de educação e organizações não governamentais. O pressuposto teórico é o 

desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem que atendam à Política Nacional 

de Educação Ambiental. Os programas são concebidos e conduzidos com a participação 

comunitária, garantindo, dessa forma, a mobilização e a capacitação de seu público-alvo: 

a população afetada pelos empreendimentos. O número de pessoas que participaram dos 

programas de educação ambiental em 2011 está apresentado no Anexo 5.
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Usina Hidrelétrica de Batalha

O Programa de Educação Ambiental foi desenvolvido junto à rede pública estadual e municipal 

de Cristalina (GO) e Paracatu (MG), desde julho de 2008. Abordou temas como saneamento 

ambiental, resíduos sólidos, biodiversidade, uso e ocupação do solo, cultura e sociedade. No 

total, cerca de 3.500 pessoas já foram atendidas, das quais 440 em 2011, incluindo gestores 

educacionais, professores e alunos. O programa recebeu o 8º Prêmio CREA Goiás de Meio 

Ambiente de 2009, na modalidade Educação Ambiental. 

LT 345 kV Tijuco Preto-Itapeti-Nordeste

O Projeto Transformadores ofereceu cursos de capacitação em educação ambiental, para 

lideranças comunitárias e educadores dos municípios de Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba 

(SP). As principais questões discutidas em Mogi das Cruzes foram conservação de recursos 

hídricos, gestão compartilhada de resíduos e enchentes, uso e ocupação do solo, unidades de 

conservação, saneamento básico, arborização urbana, vetores e pragas. Em Itaquaquecetuba 

foram discutidos educação para a cidadania e para a saúde, crescimento desordenado, 

saneamento básico e desenvolvimento local, entre outros.  Em 2011, participaram 112 pessoas. 

Um projeto específico foi desenvolvido para a sensibilização e treinamento ambiental 

dos trabalhadores admitidos pelas empreiteiras subcontratadas. A continuidade das ações 

educativas foi assumida pelos técnicos de FURNAS, a partir de novembro de 2011, tendo em 

vista o alto índice de rotatividade da mão de obra e a necessidade permanente de sensibilizá-la. 

Foram contemplados 576 profissionais em 2011. 

LT 500 KV Bom Despacho 3-Ouro Preto 2 

O Projeto Ligando Saberes contempla treze municípios do estado de Minas Gerais, atravessados 

pela linha de transmissão. Tem como público-alvo as comunidades rurais, com o objetivo de 

contribuir para a consolidação de práticas ambientais sustentáveis. Em 2011, foram capacitadas 

462 pessoas.

Conservação de Energia

A Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada no 

Rio de Janeiro em junho de 2012, pretende renovar o compromisso político dos países com o 

desenvolvimento sustentável e estabelecer uma nova agenda internacional global. Dois temas 

são centrais no debate: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da 

erradicação da pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. 

Alinhada a essa preocupação mundial, FURNAS busca disseminar padrões de consumo 

sustentáveis e evitar o desperdício de energia elétrica, investindo em tecnologias 

energeticamente eficientes. As atividades são direcionadas para duas vertentes: educacional 

e técnica. A educacional visa sensibilizar a população para práticas sustentáveis de consumo, 

enquanto a técnica destina-se à intervenção em instalações e sistemas elétricos para torná-los 

energeticamente eficientes.
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Em 2011, os programas educativos e de sensibilização para a conservação de energia envolveram 

cerca de 90 mil pessoas, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, 

além do Distrito Federal. Foram capacitados 721 professores e mais de 54 mil alunos. Já os 

projetos de difusão e sensibilização, com a participação em eventos e feiras, atingiram cerca de 

35 mil pessoas. 

Estas ações contaram com a participação de secretarias estaduais e municipais de educação, 

de energia, de ambiente, de obras e de cultura, além de universidades, associações comerciais e 

industriais, órgãos da defesa civil, parques públicos e organizações não governamentais. 

Em parceria com a Sociedade Astronômica Brasileira, foi realizada em 2011 a Olimpíada Brasileira 

de Astronomia e Astronáutica, da qual participaram cerca de 803 mil alunos e 68 mil professores, 

representando cerca de nove mil escolas brasileiras e três mil municípios da federação. Os 

25 alunos mais bem colocados na Olimpíada e seus professores foram premiados com uma 

programação cultural que incluiu visitas técnicas à sede de FURNAS e à Usina de Funil, ambas 

no estado do Rio de Janeiro. 

Para consultar os programas de educação para a conservação de energia e o número de pessoas 

atingidas pelos mesmos ver o Anexo 5.  

No que concerne aos programas técnicos voltados para a eficiência energética, foram 

desenvolvidas as atividades descritas a seguir.

Modernização de sistema de iluminação de emergência

O sistema de iluminação de emergência do Escritório Central de FURNAS deve permanecer 

ligado 24 horas por dia, durante os todos os dias do ano. Após estudos de diferentes alternativas 

tecnológicas, este sistema foi modernizado, com a substituição de 400 lâmpadas fluorescentes 

de 20 e 40W por lâmpadas led tubulares de 9 e 19W, respectivamente, projetadas para ter uma 

vida útil seis vezes maior que as anteriores. Com a mudança, foi obtida uma economia de          
70,76 MWh/ano e uma redução de potência de 8kW no horário de ponta, bem como redução 
dos custos de manutenção, estoque e descarte. Permitiu também eliminar investimentos em 

nobreaks que seriam necessários, caso o sistema anterior fosse mantido. Por se tratar de uma 
tecnologia nova no mercado, o sistema ficará em avaliação, podendo ser ampliado para outras 
áreas da empresa. 

Projetos de Iluminação Pública

FURNAS atuou na coordenação técnica da modernização da iluminação pública de Jataí, 
município de Goiás, onde mais de onze mil pontos de luz foram substituídos. O investimento 
necessário à implantação do projeto foi de R$ 6 milhões, dos quais 75% foram obtidos por 
FURNAS, por meio de linha de crédito junto a Eletrobras, e financiados para a Prefeitura de 
Jataí. Os demais 25% foram contrapartida da administração municipal. A redução no consumo 
de energia foi de 3,2 mil MWh/ano, gerando economia anual de cerca de R$ 530 mil (sem 
impostos), além de outros benefícios, como a melhoria da qualidade da iluminação pública, o 
favorecimento da segurança, o incremento das atividades econômicas, turísticas e de lazer, a 
padronização do sistema de iluminação e a redução dos custos de manutenção. 
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Diagnósticos Energéticos

Foram realizados dezoito diagnósticos energéticos em escolas, prédios públicos e sistemas de 
abastecimento de água e esgoto, nos estados onde a empresa atua. Os diagnósticos identificaram 
potenciais de economia de 871,53 MWh/ano e de redução de demanda de 327,54 kW. Detalhes 
sobre a energia elétrica economizada bem como os investimentos realizados em eficiência 
energética em 2011 encontram-se no Anexo 5.

Consumo de Energia por Fonte Primária

O consumo de energia direta em FURNAS foi equivalente a 2.895.148,30 GJ, estando associado 
a Usina Térmica de Santa Cruz (gás natural e óleo diesel especial), aos grupos geradores (diesel) e 
aos restaurantes dos refeitórios da empresa (GLP e gás natural). Refere-se ainda aos combustíveis 
empregados na frota de veículos leves e pesados, barcos e avião (diesel, gasolina, etanol, gás 
natural) e empilhadeiras (GLP). Confira os consumos realizados:

Consumo de Combustíveis em 2011

Equipamentos Fixos

    381.321,81

1.639.287,42
                0
                0

10.918.016 (L)

44.492.629 (m3)
                   0
                   0

        0
.1.088,34
    757,61
    192,80
    336,72
 
i2.345,77

0
  31.161,42 (L)

     20.562,63 (m3)
   .6.438,61 (L)

       7.245,38 (m3)

Óleo Diesel Especial
Óleo Diesel 
Gás Natural
Gasolina
   
GLP 

TOTAL

Geração Térmica   Escritórios – Atividades Administrativas  

Equivalente GJEquivalente GJ ConsumoConsumoTipo
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Equipamentos Móveis e Transporte 

Já a energia indireta (eletricidade) consumida nas instalações da empresa representou 

241.326,05 GJ, tendo sido importada do Sistema Interligado Nacional (SIN), proveniente de 

diversas fontes primárias, com acentuada predominância da hidráulica. 

407.671,37
   45.624,16
 416.570,16
      1.810,83
         487,08
 
872.163,60

11.672.425,44 (L)
  2.138.078,24 (L)
13.911.386,94 (L)
        38.964,77 (kg)
        13.220,04 (m3)

Óleo Diesel
Etanol Hidratado
Gasolina
  
GLP
GNV

TOTAL

Escritórios – Atividades Administrativas  

Equivalente GJConsumoTipo

280.797,56 77.999,33241.326,0567.035,02Consumo de Eletricidade

2011
Equivalente GJ

  

2010
Equivalente GJ

  

2010 
MWh
  

2011 
MWh
  

Escritórios  
Atividades Administrativas  

Controle de Emissões Atmosféricas
Usinas Termelétricas

A queima de combustível para a geração termelétrica limitou-se à unidade de Santa Cruz, pois 

a Usina Roberto da Silveira, em Campos dos Goytacazes, não operou em 2011.

A ampliação da Usina Termelétrica de Santa Cruz prevê o emprego de um gerador de vapor 

capaz de recuperar parte do calor dos gases de exaustão das turbinas a gás. Com isto, além 

da eficiência térmica elevar-se substancialmente, haverá redução significativa da emissão de 

poluentes atmosféricos por kWh gerado.

FURNAS realiza medições periódicas das emissões atmosféricas nas usinas termelétricas de 

Santa Cruz e de Campos dos Goytacazes, em conformidade com o Programa de Autocontrole 

de Emissões para a Atmosfera – PROCON Ar do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, órgão 

ambiental do Rio de Janeiro.

Gás Hexafluoreto de Enxofre (SF6)

O gás hexafluoreto de enxofre (SF6) é usado como isolante nos disjuntores de alta tensão e 

em subestações blindadas, apresentando elevado potencial de aquecimento da atmosfera, 

aproximadamente 24 mil vezes maior do que o do dióxido de carbono (CO2). 
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consagrada até o momento;

• O inventário contempla as fontes de emissão das operações nas quais FURNAS detém o 

controle operacional (opção 2);  

• Os fatores de emissão utilizados têm como fonte a Comunicação Nacional Inicial do Brasil à 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;

• O conteúdo energético dos combustíveis consumidos é calculado com base nos fatores de 

conversão que constam no Balanço Energético Nacional (BEN) 2008 (ano base 2007).

Emissões de CO2 Equivalente em 2011

FURNAS vem buscando ampliar continuamente a abrangência do inventário de emissões 

atmosféricas e a cobertura de dados, razão pela qual a quantidade total de emissões inventariadas 

vem aumentando ano a ano. 

Inventário Anual de Gases de Efeito Estufa (GEE)

Em 2008, FURNAS aderiu ao Programa Brasileiro do Greenhouse Gas Protocol, como membro 

fundador, para o gerenciamento voluntário das emissões de gases de efeito estufa. Elabora o 

Inventário Anual de Gases de Efeito Estufa (GEE), utilizando-se da metodologia do International 

Panel on Climate Change (IPCC). 

As principais premissas adotadas na elaboração do inventário são as seguintes:

• O inventário das emissões inclui os seguintes gases causadores do Efeito Estufa (GEE): Dióxido 

de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (NO2) e Hexafluoreto de Enxofre (SF6);

•  A emissão dos reservatórios das usinas hidrelétricas não foi incluída, pois não há metodologia 

4.8304.300Gás SF6 (kg) 
 

Ano  
20102011

O controle das emissões fugitivas do gás é realizado por meio da manutenção adequada para  

evitar vazamentos, da utilização de máquinas para a recuperação de SF6 durante a manutenção 

dos equipamentos, que permitem retirar, armazenar, tratar e reaproveitar o gás, e da instalação 

permanente de manômetros em disjuntores para monitoramento da pressão do SF6. O quadro 

abaixo apresenta as emissões fugitivas de SF6 inventariadas.



99RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

Observações: 

Escopo 1: fontes fixas (UTE e geradores), fontes móveis (rodo, hidro e aeroviárias), equipamentos e fontes fugitivas 

(SF6  e extintores).

Escopo 2: Consumo de eletricidade.

Para o detalhamento das informações acima apresentadas consulte o Inventário de Emissões 

de Gases do Efeito Estufa, no Anexo 5.  

1.957,42281.150,64 

Escopo 2
(t CO2 e)
  

Escopo 1
(t CO2 e)
  

Gastos e Investimentos em Proteção Ambiental (R$ Mil) 

Além dos valores acima relacionados, foi aplicado R$ 1,372 milhão em outros projetos 

ambientais.  O detalhamento desses valores pode ser consultado no Anexo 5. 

Multas e Sanções por Não Conformidades Ambientais 

Em 2011, FURNAS recebeu duas sanções não monetárias e pagou uma multa ambiental no 

valor de R$ 2 milhões. Esta multa refere-se ao processo judicial nº 0044803-55.2011.8.16.0004 

relativo à explosão de autotransformador na SE Ivaiporã, ocorrida em 2004, seguida de 

incêndio e vazamento de óleo isolante. Outras informações podem ser obtidas no Anexo 5.

22.687

32.095

55.592

24.165

43.516

67.681

Gastos Operacionais diretos em 
programas ambientais em UHE e LT

Investimentos diretos em programas 
ambientais em UHE e LT em implantação

TOTAL
 

Por tipo de 
empreendimento  

20102011

As principais atividades de FURNAS responsáveis pelas emissões de GEE inventariadas em 

2011 foram: o uso de SF6 como isolante elétrico (emissões fugitivas), a geração termelétrica 

que utiliza combustíveis fósseis como o gás natural e o óleo diesel e as fontes móveis. Quanto 

às emissões de óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, estão principalmente relacionadas 

à geração termelétrica e ao consumo de combustíveis por fontes móveis. 

Veja resumo das emissões de CO2 equivalente inventariadas em 2011:
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UHE Itumbiara (GO/MG)
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BALANÇO 
IBASE
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BALANÇO SOCIAL ANUAL / 2011

2010 Valor (Mil reais) 

% sobre RL% sobre ROValor (mil)

% sobre RL% sobre ROValor (mil)

% sobre RL

   2010   2011

   % sobre ROValor (mil)

% sobre RL   % sobre ROValor (mil)

% sobre RL% sobre FPBValor (mil)% sobre RL% sobre FPBValor (mil)

2011 Valor (Mil reais) 
6.449.652

944.550
1.007.811

7.049.311
952.868

1.166.882

0,13
0,07
0,21
0,00
0,07
0,23
0,71

11,90
12,61

0,76
3,45
0,26
1,48
0,13
0,04
0,02
0,22
0,14
1,63
0,73
8,86

0,92
0,50
1,45
0,00
0,48
1,62
4,97

81,26
86,23

4,87
22,10

1,68
9,46
0,81
0,28
0,16
1,41
0,91

10,45
4,67

56,80

8.666
4.753

13.659
0

4.496
15.315
46.889

767.597
814.486

49.101
222.776

16.928
95.339

8.126
2.786
1.588

14.165
9.165

105.338
47.054

572.366

0,06
0,21
0,13
0,00
0,05
0,09
0,54
8,91
9,45

0,88
3,80
0,34
1,53
0,12
0,04
0,02
0,24
0,17
1,39
0,98
9,51

0,42
1,54
0,93
0,00
0,34
0,70
3,93

65,91
69,84

5,30
22,96

2,05
9,27
0,75
0,25
0,14
1,46
1,00
8,37
5,92

57,47

0,35

0,61
0,96

2,40

4,16
6,56

22.687

39.282
61.969

0,34

0,64
0,98

2,54

4,70
7,24

24.165

44.889
69.054

3.988
14.681

8.874
0

3.247
6.729

37.519
628.075
665.594

 

61.810
267.867

23.914
108.177

8.790
2.923
1.633

16.984
11.660
97.635
69.153

670.546

1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos  
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência Privada1
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento pro�ssional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros 
Total - Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos     
Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Ambientais
Investimentos relacionados com a 
produção/ operação da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos 
externos
Total - Investimentos em meio ambiente
Quanto ao estabelecimento de “metas 
anuais” para minimizar resíduos, o consumo
 em geral na produção/ operação e aumentar 
a e�cácia na utilização de recursos naturais, 
a empresa
5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao �nal do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de che�a ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de che�a ocupados por negros(as)
Nº de portadores(as) de de�ciência ou necessi-
dades especiais 

Empresa:

(X) não possui metas    (  ) cumpre de 51 a 75%
(  ) cumpre de 0 a 50%   (  ) cumpre de 76 a 100%

(X) não possui metas    (  ) cumpre de 51 a 75%
(  ) cumpre de 0 a 50%   (  ) cumpre de 76 a 100%

4.860
193

1.541
486

3.068
710

13,81%
1.125

8,41%
2322

4.906
183

1.591
500

3.122
715

13,44%
1.113

7,80%
236
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6 - Informações relevantes quanto ao 
exercício da cidadania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração 
na empresa
Número total de acidentes de trabalho

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos 
pela empresa foram de�nidos por:

Os padrões de segurança e salubridade no 
ambiente de trabalho foram de�nidos por: 3

Quanto à liberdade sindical, ao direito de 
negociação coletiva e à representação 
interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

A previdência privada contempla:

A participação dos lucros ou resultados 
contempla:

Na seleção dos fornecedores, os mesmos 
padrões éticos e de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa:

Quanto à participação de empregados(as) em 
programas de trabalho voluntário, a empresa:

Número total de reclamações e críticas de 
consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas ou 
solucionadas:

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

1 Valores calculados conforme as orientações do CPC 33 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e IAS 19 do International Accounting 
Standards. 
      
2 Refere-se à soma de 26 empregados efetivos e 206 pro�ssionais vinculados ao contrato �rmado com a Associação para Valorização de 
Pessoas com De�ciência – Avape.
      
3 Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram de�nidos pelo Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, do Departamento de Prestação de Serviços de Recursos Humanos da Empresa. A 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA colabora através da elaboração de Mapas de Riscos, com enfoque qualitativo.  
    
      

Razão Social: FURNAS – Centrais Elétricas S.A.; CNPJ: 23.274.194/0001-19; Setor Econômico: Serviços Públicos; UF da Sede da Empresa: Rio 
de Janeiro. Para esclarecimentos sobre as informações declaradas: Lisangela Gnocchi da Costa Reis – Departamento de Sustentabilidade. 
Telefone: 55-21 2528-3731 / e-mail: lida@furnas.com.br.  Nos editais de licitação 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, exceto aqueles 
maiores de 14 anos, empregados na condição de aprendizes. O documento "Princípios e Normas de Conduta Empresarial na Relação de 
Furnas com seus Fornecedores" (disponível em www.furnas.com.br/fornecedres) é parte integrante dos editais de licitação. Além disso, nos 
contratos há uma cláusula especí�ca sobre o Código de Ética pela qual "A CONTRATADA declara conhecer e compromete-se a respeitar, 
cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Ética das Empresas Eletrobras, que se encontra disponível no endereço eletrônico da 
Empresa, sob pena de submeter-se às sanções previstas no presente instrumento contratual.”

Obs.: Elaborado conforme modelo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – Ibase.                                                                             
     

7 - Outras Informações

(  ) direção (  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(x ) direção e 
gerências

(  ) não se 
envolverá

(x) direção e 
gerências

( ) direção e 
gerências

(  ) todos(as)+ 
Cipa

(  ) todos(as)+ 
Cipa

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(x) organizará e 
incentivará 

(x) todos(as) 
empregados(as)

(x) todos(as) 
empregados(as)

(x) organiza e
incentiva 

(x) todos(as) 
empregados(as)

(x) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção

(  ) direção

(  ) não se
envolverá  

(  ) não serão
considerados  

(  ) serão 
exigidos  

(  ) são 
exigidos  

(  ) apoia 

(x) são 
sugeridos 

(  ) apoiará

( x) serão 
sugeridos

no Procon 
NA

no Procon 
NA

na Justiça  
NA

na Justiça  
NA

na empresa 
NA

Em 2010: 2.820.599  

20,76% governo       33,67%  colaboradores(as)                     
   2,54%acionistas     23,04 % terceiros                
 19,99% retido  

17,07 % governo       41,60 % colaboradores(as)                
9,94% acionistas         31,32  % terceiros                                           
0,07 % retido  

Em 2011: 2.596.476 

na empresa 
NA

no Procon 
NA

no Procon 
NA

na Justiça  
NA

na Justiça  
NA

na empresa 
NA

na empresa 
NA

(  ) não se
envolve

(  ) não são 
considerados

(  ) direção

(  ) direção

(  ) direção (  ) todos(as) 
empregados(as)

Metas 2012 
 

2011 
 

(  ) direção e 
gerências

(  ) direção e 
gerências

(  ) direção e 
gerências

(x ) direção e 
gerências

(x) incentiva e 
segue a OIT

(x) incentivará as
normas da OIT 

(  ) seguirá as
normas da OIT 

(  ) segue as
normas da OIT 

(  ) não se 
envolve 

(x ) direção e 
gerências

0
0

25,48
54
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ANExO  1 
PERFIL DA EMPRESA
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 LINhAS DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE COMPARTILhADA

UHE Peixe Angical-SE Gurupi(1)            500            92                         40                       2006
UHE Peixe Angical-SE Peixe 2(1)             500            20                         40                       2006
SE Montes Claros-SE Irapé(2)            345          138                         24                       2006
SE Itutinga-SE Juiz de Fora(3)            345          140         25                       2007
SE Irapé-SE Araçuaí(4)                                      230             65                      24,5                       2007
SE Furnas-SE Pimenta 2(5)                              345          62,7         49                       2010
UHE Retiro Baixo-SE Curvelo(6)            138             45                          49                       2010
UHE Serra do Facão-SE Celg 
      de Catalão(7)                                              138             32                    49,47                       2010
UHE Baguari-SE Baguar(8)                             230            0,2                          15                       2010
SE Baguari-SE Mesquita(8)                             230             69                          15                       2010
SE Baguari-SE Mesquita- 
      SE Governador Valadares(8)            230            2,5                          15                       2010
SE Baguari-SE Mesquita- 
      SE Governador Valadares(8)            230             26                          15                        2010
UHE Foz do Chapecó- 
     SE Foz do Chapecó(9)                             230                1         40                        2011
SE Foz do Chapecó- 
     SE Gurita/RS(9)                                               230          72,6         40                        2011
SE Foz do Chapecó-SE Xanxerê/SC(9)         230          77,6         40                        2011
 Barra dos Coqueiros- 
     UTE Quirinópolis(10)                             230             52                          49                        2011
 Quirinópolis-UTE Quirinópolis(10)               138          34,4         49                        2011
 Quirinópolis-UTE Boavista(10)            138          16,7         49                        2011

LINHAS DE 
TRANSMISSÃO

Tensão (kV) Total (km) Participação 
de FURNAS 

(%)

Entrada em 
operação

Nota: 

Parceiros de FURNAS na propriedade das instalações:

(1) EDP (Energias de Portugal) (60%) 

(2) ALUSA (41%), Cemig (25%) e Orteng (10%)

(3) ALUSA (41%), Cemig (24%) e Orteng (10%)

(4) ALUSA (41%), Cemig (24,5%) e Orteng (10%)

(5) Cemig (51%)

(6) Orteng (25,5%), Logos (15,5%) e Arcadis (10%)

(7) Alcoa (34,97%), Camargo Correa (5,47%) e DME (10,09%)

(8) Neonergia (51%) e Cemig GT (34%)

(9) CPFL (51%) e CEEE (9%)

(10)Delta (25,5%) e J. Malucelli (25,5%) 
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EqUIPAMENTOS E INSTALAÇõES EM OPERAÇÃO

(1) Capacidade de geração instalada considerando os percentuais correspondentes a 

FURNAS nas usinas de Propriedade compartilhada é de 8.630 MW.
(2) Unidades da UTE Santa Cruz operando a gás em ciclo aberto. Gás Natural – 362 MW e 

Óleo – 600 MW.
(3) Potência nominal maior ou igual a 2,5 MVA e tensão nominal maior ou igual a 13,8 kV.
(4) O Sistema de Transmissão de FURNAS não possui linhas subterrâneas.
(5) Houve acréscimo de 21 km em decorrência do seccionamento da LT 500 kV Angra - 

Grajaú na SE Zona Oeste, formando as LT 500 kV Angra-Zona Oeste, com acréscimo de 

10 km, e Grajaú-Zona Oeste, com acréscimo de 11 km.
(6) Houve acréscimo de 255 km em decorrência da entrada em operação de seis linhas de 

transmissão de tensão menor ou igual a 230 kV.

8
2
2

9.254
60

2

962
8

44
2
2

102.012
644

4
9

19.256
455

5.533
97

4.173

52

44

8
2
5

10.404
70

2

962
8

46
2
5

104.122
667

4
9

19.419
947

5.842
82

3472

53

51

Sistema de geração
Usinas hidráulicas – Propriedade integral                                   
 . Em parceria                                                                                            
 . SPE                                                                                                             
  Capacidade de geração instalada (MW)  
  Base hidráulica (inclui todas as UHE)                             
  Número de unidades geradoras hidráulicas                                       
Usinas térmicas                                                                                           
  Capacidade de geração instalada (MW) 
  Base térmica(2)                                                                      
  Número de Unidades Geradoras Térmicas                                         

Sistema de transmissão
Número de SE – Propriedade integal                                       
 . Em parceria                                                                                          
 . SPE                                                                                                             
Capacidade de transformação instalada (MVA)(3)           
Número de transformadores(3)                                                   
Número de compensadores estáticos                                        
Número de compensadores síncronos                                        
Extensão de LT(4) (km) 
. Propriedade integral(5)                                                                  
. Propriedade compartilhada(6)                                                    

Sistema de telecomunicações
Cabos de �bra óptica operativos (km)                               
Sistema de Microondas – Número de estações                  
Extensão do Sistema de Microondas (km)                                  

Sistema de supervisão, controle e aquisição de dados
Número de SE e usinas atendidas por sistemas
de supervisão local                                                                         
Número de SE e usinas atendidas pelo Sistema Aberto
de Gerenciamento de Energia (SAGE)                                       

8
2
5

10.404
69

2

962
8

44
2
5

103.304
659

4
9

19.398
693

5.842
84

3.532

49

46
                                       

200920102011
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ESTUDOS DE vIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS
hIDRELéTRICOS

Central Hidrelétrica Inambari: situada no Peru, a 300 km da fronteira com o território 
brasileiro, potência prevista de 2 mil MW e transmissão associada, que inclui a elaboração 
de projeto para exportação de energia elétrica para o Brasil, com participação de FURNAS 
(19,6%), Eletrobras (29,4%) e Construtora OAS (51%).

Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) Água Limpa: potência estimada de 360 MW, 
localizado no rio das Mortes (MT) e realizado 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. 

AHE Mirador: potência estimada de 80 MW, localizado no rio Tocantinzinho (GO), parceria 
com as empresas PCE, Centrais Elétricas Rio das Almas S.A. (Rialma) e Energética-Tech.

AHE Porteiras: potência estimada de 86 MW, localizado no rio Maranhão (GO), 
imediatamente a jusante da UHE Maranhão.

AHE Tabajara: potência estimada de 350 MW, localizado no rio Ji-paraná (RR) em parceria 
com a Queiroz Galvão e Eletronorte.

AHE Toricoejo: potência de 76 MW, localizado no rio das Mortes (MT), em parceria com 
Eletronorte, Alupar Investimento S.A. e Dreen Brasil. 

LINhAS DE TRANSMISSÃO CONSTRUíDAS SOB A FORMA DE SPE 
qUE ENTRARAM EM OPERAÇÃO EM 2011

LT 230 kV Foz do Chapecó-Gurita: parceria de FURNAS (40%) com as empresas CPFL 
(51%) e CEEE (9%) na SPE Chapecoense Geração S.A., com 72,6 km, situada entre Santa 
Catarina e Rio Grande Sul.

LT 230 kV SE Foz do Chapecó-SE Xanxerê: parceria de FURNAS (40%) com as empresas 
CPFL (51%) e CEEE (9%), na SPE Chapecoense Geração S.A., com 77,6 km, localizada em 
Santa Catarina.

LT 230 kV UHE Foz do Chapecó-SE de Foz do Chapecó: parceria de FURNAS (40%) com 
as empresas CPFL (51%) e CEEE (9%), na SPE Chapecoense Geração S.A., com 1 km, 
localizada em Santa Catarina.

LT 230 kV Barra dos Coqueiros-Quirinópolis: parceria de FURNAS (49%) com as empresas 
Delta Construções S.A. (25,5%) e J. Malucelli Construtora de Obras S.A. (25,5%), na SPE 
Transenergia Renovável S.A., com 52,3 km, localizada em Goiás.

LT 138 kV Quirinópolis-UTE Quirinópolis: parceria de FURNAS (49%) com as empresas 
Delta Construções S.A. (25,5%) e J. Malucelli Construtora de Obras S.A. (25,5%), na SPE 
Transenergia Renovável S.A., com 34,4 km, localizada em Goiás.

LT 138 kV Quirinópolis-UTE Boavista: parceria de FURNAS (49%) com as empresas 
Delta Construções S.A. (25,5%) e J. Malucelli Construtora de Obras S.A. (25,5%), na SPE 

Transenergia Renovável S.A., com 16,7 km, localizada em Goiás.
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(3,15)
0,00

90,92
0,00

(0,29)

12.514.621
3.025.704

754.391
30.470

16.325.186

12.921.000
3.025.704

395.143
30.470

16.372.317

Eletronuclear
CPFL Geração de Energia S.A.
SPE Serra do Facão Energia (Sefac)
PROMAN

Variação
2011/2010

(%)

Faturada até 
Dezembro 

2010

TOTAL

EMPRESA

   Faturada até 
Dezembro 

2011

CONTRATOS DE COMPRA REFERENTES À ENERGIA FATURADA (MWh)

MéDIA ANUAL DA EFICIêNCIA DE GERAÇÃO DA UTE SANTA CRUz POR 
FONTE DE ENERGIA  

E�ciência de Geração (%)

30,93
33,03  

Perdas por Transmissão (%)  

Perdas não técnicas
Perdas técnicas

TOTAL 

Fonte de Energia

Gás Natural
Óleo

0,00
2,39

2,39
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ANExO 2
GOVERNANçA 
CORPORATIVA
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Promover a incorporação à gestão de FURNAS 
dos conceitos e práticas de sustentabilidade 
empresarial em suas dimensões 
econômico-�nanceira, social e ambiental.

Apoiar nas deliberações relativas ao 
planejamento estratégico e empresarial,
tendo como meta a criação de diretrizes 
estratégicas para a companhia.

Orientar e aconselhar o servidor sobre a ética 
pro�ssional, no tratamento com as pessoas e com
o patrimônio da empresa. 

Promover, de forma permanente e sistemática, 
as ações corporativas relativas à área de recursos 
humanos (RH), de acordo com as diretrizes 
estratégicas estabelecidas.

Promover, em toda a companhia, a divulgação 
e o acompanhamento de ações em segurança 
no trabalho e saúde ocupacional.

Propor as diretrizes de comercialização de energia 
elétrica. 

Apoiar a Diretoria Executiva nas deliberações 
relativas a novos negócios, tendo como meta 
a criação de valor para a empresa.

Promover ações para aprimoramento das 
informações contábeis.

Coordenar as atividades relativas aos ciclos da 
revisão tarifária periódica.

Promover a incorporação dos conceitos e práticas 
de gestão de riscos corporativos.

Acompanhar a liberação de informações 
requisitadas pelos órgãos �scalizadores externos.

Orientar a empresa, de forma permanente e 
sistemática, nas ações relativas a recursos hídricos.

Formular estratégias e políticas de qualidade.

Promover o alinhamento às estratégias de FURNAS 
das ações ligadas à segurança da informação.

De�nir as diretrizes e alinhar as ações de 
Pesquisa e Desenvolvimento às 
diretrizes estratégicas da empresa.

Promover o alinhamento à estratégia global 
de FURNAS das ações associadas à tecnologia de 
informação no contexto das iniciativas de negócio.

Monitoramento de Informações 
Contábeis – CMIC 

Coordenação de Novos Negócios 

Informática

Pesquisa e Desenvolvimento

Segurança da Informação

Qualidade e Produtividade

Recursos Hídricos

Atendimento a Organismos 
Externos de Fiscalização

Gestão de Riscos

Revisão das Receitas de Transmissão

Comercialização de Energia 

Segurança no Trabalho 
e Saúde Ocupacional 

Recursos Humanos 

Comissão de Ética 

Coordenador de Planejamento 
Estratégico e Empresarial 

Sustentabilidade Empresarial 

Objetivos Comitês
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Pró-Memória de FURNAS Coordenar as ações ligadas à memória e à 
história de FURNAS, acompanhando e 
integrando a coleta, a preservação, 
a recuperação e a divulgação de documentos, 
informações, materiais e equipamentos.

Formular políticas e diretrizes gerais de
normalização técnica. 

Propor ações integradas e alinhadas às estratégias 
da empresa, no campo da comunicação corporativa 
interna e externa.

Propor diretrizes, planos e programas para a 
educação corporativa, bem como apoiar 
a promoção de ações educacionais.

Propor as diretrizes para a implantação da coleta 
seletiva de resíduos recicláveis descartados 
pela empresa.

Coordenar as ações relativas ao seguro de bens, 
equipamentos e instalações.

Promover, orientar e integrar as ações referentes 
à gestão documental por todos os órgãos da 
companhia, em conformidade com a 
legislação vigente.

Orientar a companhia nas ações relativas à gestão 
sociopatrimonial dos seus empreendimentos, 
compreendendo usinas, canteiros de obras, 
subestações, linhas de transmissão, reservatórios 
e outras instalações essenciais ao desempenho 
de sua atividade �m.

Comissão para a Coleta
Seletiva Solidária

Gestão Sociopatrimonial

Avaliação de Documentos

Seguros

Educação Corporativa

Comunicação Corporativa

Normalização Técnica
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PARTES INTERESSADAS E CANAIS DE RELACIONAMENTO 

• Esclarecimento de dúvidas
e encaminhamento de 
sugestões e comentários

• Rede Transparência, Fique Ligado
• Clipping

• Plano de Carreira e Remuneração 
• Sistema de Gestão do Desempenho 
• Programas de saúde, segurança e 
qualidade de vida no trabalho
• Desenvolvimento de competências

• Intermediação e facilitação da 
relação entre cidadãos, empregados
e a empresa

• Divulgação dos princípios 
• Orientação e aconselhamento sobre 
a ética profissional, no tratamento 
com as pessoas e com o patrimônio 
da empresa

• Programa de Voluntariado 
• Relatório Socioambiental 
(Sustentabilidade)

• Plano de Ação Pró-Equidade 
de Gênero

• Divulgação de Acordos Coletivos 
de Trabalho
• Reuniões

• Requisitos legais do exercício 
profissional

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

• Planejamento do setor 
eletro-energético

• Contratos de comercialização 
de energia elétrica

 

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

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

• Intranet – Portal da Assessoria 
de Relações Sindicais
• Gerentes das Áreas Regionais

 

• Coordenação de 
Responsabilidade Social 

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

• Portal RH – Gestão de Pessoas 

• Intranet

• Fale com o Presidente

• Superintendência de 
Comercialização
 

• Departamento de Planejamento 
da Transmissão
• Grupos de Trabalho e de Estudos 
e Comissões
 

• Diretoria Executiva 

• Superintendência de 
Gestão de Pessoas 

CCEE 

EPE 

MME 

Órgãos 
governamentais 

Associações de 
classe profissional 

Sindicatos 

Público interno 

Principais Programas 
e Ações 

Canal de Relacionamento Parte Interessada
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• Legalização dos empreendimentos 
de geração e transmissão
• Relatório Socioambiental

• Homologação de contratos de 
compra e venda de energia
• Fiscalização nos empreendimentos
• Relatório de inspeção

• Programa de P&D

• Estudos e Programas Ambientais
• Licenças Ambientais

• Planejamento Estratégico
• Plano de Transformação 
da Eletrobras

• Planejamento e estudos de 
operação do SIN

• Constituição de SPE para 
implantação de empreendimentos 
de geração e transmissão

• Contratos de operação e 
manutenção

• Congressos e eventos setoriais

• Intermediação e facilitação da 
relação entre cidadãos, empregados 
e a empresa

• Recebimento de denúncias 
e reclamações

• Informações institucionais
• Relatórios corporativos

• Atendimento à solicitação de 
informações

• Esclarecimentos sobre a atuação
de Furnas

• Atendimento a emergências

• Projetos sociais e ambientais
• Fóruns comunitários
• Espaço Furnas Cultural

 

 

• Departamento de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação 

• Diretoria de Operação 
e Comercialização de Energia 

• Coordenação de Responsabilidade
 Social

• 08000252555 (Sala de Controle 
  de Operação do Sistema)

• Twitter

• Fale Conosco (www.furnas.com.br/
home/frmLoginFale.asp)

• Site de FURNAS 
(www.furnas.com.br)

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

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

• Empregados de FURNAS que 
atuam como Representantes 
nas Entidades

• Diretoria de Operação e 
Comercialização de Energia

• Diretoria Executiva
• Departamento de 
Empreendimentos em 
Participação

• Superintendência de Operação

• Diretoria Executiva
• Comitês e Grupos de Trabalho

• Superintendência de 
Gestão Ambiental

• Diretoria Executiva

Comunidade

Sociedade

Associações Setoriais 
(nacionais e 
internacionais)

Empresas parceiras

ONS

Controladora 
(Eletrobras)

Órgãos Ambientais 

ANEEL 
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• Audiências e Reuniões Públicas

• Visitas institucionais

• Projetos socioambientais
• Fóruns comunitários

• Audiências e Reuniões Públicas

• Programas e ações de reparação 
às famílias atingidas

• Programa de P&D

• Educação para conservação 
de energia

• Programas de Educação Ambiental

• Visitas guiadas, palestras

• Assembleias Gerais Ordinárias 
e Extraordinárias

• Atendimento a demandas
• Publicidade Institucional e Legal
• Clipping

• Contratos

• Serviços em atividades nas quais 
FURNAS detém capacitação 
tecnológica

• Cadastro de fornecedores
• Encontros com fornecedores

• Editais de Licitações
• Princípios e Normas de Conduta 
Empresarial na Relação de FURNAS 
com seus Fornecedores

 
 

 

 

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

• Superintendência de 
Suprimentos

• Departamento de 
Comercialização de Serviços 

• Superintendência de 
Comercialização de Energia 

• Coordenação de Comunicação
 Social

• Assembleia Geral de Acionistas 

• Departamento de Produção 
das Áreas Regionais

• Superintendência de 
Gestão Ambiental 

• Assessoria de Conservação 
de Energia

• Departamento de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação
• Empregados de FURNAS 
coordenadores de projetos de P&D

• Grupo de Trabalho Interdiretorial

• Superintendência de 
Gestão Ambiental

• Coordenação de 
Responsabilidade Social

• Escritório Central, Escritórios 
e Unidades Regionais

• Superintendência de 
Gestão Ambiental

Fornecedores

Clientes

Imprensa/mídia

Acionistas

Escolas

Universidades e 
Centros de Pesquisa

Organizações não 
Governamentais

Comunidade
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ANExO 3
TECNOLOGIA E 

INOVAçãO
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RECURSOS APLICADOS POR TEMA ESTRATéGICO DE P&D (R$ Mil)

              0
     2.988,00
  .10.432,70
              0
    .2.412,07
    .2.779,54
              0
              0
    .3.800,94
    .2.083,60
    .1.025,94

 25.522,79

           0
      181,00
   2.079,11
      310,68
      191,20
        89,36
        64,94
           0
   1.668,41
     712,69
  1.686,28
 
 7.238,53

             0
          .51,58
   . 4.533,27
      .      0,43
     .  135,14
    .   436,57
         .19,56
          .  0
   . 2.847,96
    .   729,70
    1.968,41

10.722,61

E�ciência energética
Fonte renovável ou alternativa
Meio ambiente
Qualidade e con�abilidade
Planejamento e operação
Supervisão, controle e proteção
Medição
Transmissão de dados via rede elétrica 
Geração de energia elétrica
Pesquisa estratégica
Transmissão de energia elétrica

TOTAL 

TEMA

200920102011

PERCENTUAL DE RECURSOS APLICADOS POR TEMA 
ESTRATéGICO DE P&D (%) 

   0
   0,48
 42,28
    0
   1,26
   4,07
   0,18
   0
,26,56
   6,81
,18,36

E�ciência energética
Fonte renovável ou alternativa
Meio ambiente
Qualidade e con�abilidade
Planejamento e operação
Supervisão, controle e proteção
Medição
Transmissão de dados via rede elétrica 
Geração de energia elétrica
Pesquisa estratégica
Transmissão de energia elétrica

TEMA

200920102011

  0
  2,50
28,72
  4,30
  2,64
  1,81
  0,90
  0
23,05
   9,9
23,30

   0
11,71
40,88
   0
  9,45
10,89
   0
   0
14,89
  8,16
  4,02
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LEILÃO DE ENERGIA DE RESERvA (LER) 2011:

• Parques: 2 no Ceará e 2 no Rio Grande do Norte – Municípios de Icapuí e Tibau, 
respectivamente.
• Usinas Eólicas (UEE): Famosa I (22,5 MW); Rosada (30,0 MW); Pau Brasil (15,0 MW); São 
Paulo (17,5 MW).
• Estruturação Societária: parceria de FURNAS (49,0%) com Consórcio Famosa (51%). 
Consórcio Famosa constituído por EMBRADE (20%), COMISA (79,99%) e Ventos 
Tecnologia Elétrica Ltda. (0,01%).
• Potência Total: 85 MW
• Equipamento: 34 unidades de 2,5 MW cada, montadas em torres de treliça com 141 
metros de altura.
• Previsão de entrada em operação: janeiro de 2014.

LEILÃO A-5: 

• Parques: 10 no Ceará – Municípios de Aracati e Fortim.
• Usinas Eólicas (UEE): Goiabeira (19,2 MW); Ventos de Horizonte (14,4 MW); Jandaia (28,8 
MW); São Januário (19,2 MW); Ubatuba (12,6 MW); Jandaia I (19,2 MW); Nossa Senhora de 
Fátima (28,8 MW); Pitombeira (27,0 MW); Santa Catarina (16,0 MW); São Clemente (19,2 
MW).
• Estruturação Societária: parceria de FURNAS (49,0%) com ALUPAR Investimento S.A. 
(50,99%) e a Central Eólica referente à usina (0,01%).
• Potência Total: 204,4 MW
• Equipamento: 92 unidades de 2,5 MW cada, montadas em torres de treliça com 141 
metros de altura.
• Previsão de entrada em operação: janeiro de 2016.

Previsão de 
Entrada em 

Operação

EquipamentosParques Potência
Total
(MW)

Potência
Instalada

(MW)Usina

A-5
2011

LER
2011

LER
2009

TOTAL

LEILÃO

94 unidades Alstom 
1,6 MW 100 metros 

torre concreto

jan/16

jul/12

92 unidades
Fuhrländer 2,5 MW 

141 metros torre 
treliçada

204,4

220437437 1717

147,6

10 CE –
Aracati

e Fortim

3 RN –
Guamaré e

Jandaíra

50,4
48,6
48,6

19,2
14,4
18,8
19,2
12,6
19,2
28,8

27
16

19,2

Goiabeira (CE)
Ventos do Horizonte (CE)
Jandaia (CE)
São Januário (CE)
Ubatuba (CE)
Jandaia 1 (CE)
Nossa Senhora de Fátima (CE)
Pitombeira (CE)
Santa Catarina (CE)
São Clemente (CE)

jan/14

34 unidades
Fuhrländer 2,5 MW 

141 metros torre 
treliçada

85
2 CE e 2 RN – 
Tibau e Icapuí

22,5
30
15

17,5

Famosa 1 (RN)
Rosada (RN)
Pau Brasil (CE)
São Paulo (CE)

Miassaba 3 (RN)
Rei dos Ventos 1 (RN)
Rei dos Ventos 3 (RN)
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POLíTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

• A Política de Propriedade Intelectual será orientada pelos seguintes princípios: 

• Estar em consonância com as demais políticas da Companhia. 

• Promover formas sustentadas de transferência das tecnologias desenvolvidas para              

  o público interno, para outras empresas e para a sociedade em geral, assegurando           

  interesses técnicos e econômicos de criações e inovações geradas em FURNAS. 

• Acompanhar e contribuir para a evolução de questões referentes às políticas de               

    propriedade intelectual junto às entidades do setor elétrico e aos órgãos governamentais. 

• Estimular a criação de um ambiente favorável à produção intelectual, bem como     

  incentivar a participação em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico   

  de FURNAS ou em parceria com outras instituições, de modo a gerar uma cultura de    

  inovação na Companhia. 

• Promover a valoração dos inventos e pesquisas, o treinamento e a capacitação dos  

  inventores e pesquisadores. 

• Assegurar aos inventores os direitos estabelecidos na legislação pertinente     

  e, aos pesquisadores, condições propícias ao desenvolvimento de pesquisas,    

  recompensando o esforço criativo, individual e espontâneo, que acrescente valor às      

  atividades da Companhia.
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UHE Itumbiara (GO/MG)
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ANExO 4
SOCIEDADE E 

COMUNIDADE
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PERFIL DOS EMPREGADOS POR ESCOLARIDADE (%)

REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS POR FAIxA SALARIAL (%)

7,3
40,4
31,3
21,0

0

7,1
42,0
30,3
20,6

0

6,4
40,9
31,5
21,2

0

Ensino fundamental (completo ou incompleto)
Ensino médio (completo)
Ensino superior (completo)
Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado)

Analfabetos na força de trabalho 

200920102011

5,2
25,4
39,7
29,7

4,3
20,1
38,1
37,5

2,7
14,4
40,5
42,4

Até 2.199,99 
De 2.200,00 a 3.399,99 
De 3.400,00 a 5.499,99
Acima de 5.499,99   

R$

200920102011

PROPORÇõES MAIOR REMUNERAÇÃO/MENOR REMUNERAÇÃO 
E MENOR REMUNERAÇÃO/SALáRIO MíNIMO

22,16
   

2,71

24,17
  

2,32

25,48
   

2,18Divisão da menor remuneração da Empresa pelo 
salário mínimo vigente (R$ 545,00) (inclui 
participação nos resultados e programa de bônus) 

Divisão da maior remuneração pela menor 
remuneração em espécie pagas pela Empresa 
(incluem participação nos resultados e 
programa de bônus) 

200920102011
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PERFIL DOS CONTRATADOS POR ESCOLARIDADE (%)

REMUNERAÇÃO DOS CONTRATADOS POR FAIxA SALARIAL (%)

SALáRIO BASE E REMUNERAÇÃO POR CATEGORIA E GêNERO

37,5
56,5

6,0

37,1
55,3

7,6

37,4
54,8

7,8

Educação superior, pós-graduação (especialização, 
   mestrado, doutorado)
Ensino médio (completo)
Ensino fundamental (completo ou incompleto)
   

R$

200920102011

Remuneração (média) (R$)Salário base (menor salário) (R$)CATEGORIA

Mulheres (M)  

9.678,15                    7.773,72       1,24

21.691,13 22.241,21       0,98

32.907,01 32.907,01       1,00

1.190,44                       1.882,35         0,63

5.296,32                       5.961,02       0,89

32.907,01                   32.907,01       1,00

Homens (H)     Mulheres (M)           

Empregados

Função 
Gerencial

Diretoria

    H/M    H/M Homens (H)

3,8
15,2
55,9
25,1

2,0
11,1
52,4
34,5

2,3
9,3

42,8
45,6

 
Até 1.499,99
De 1.500,00 a 2.199,99  
De 2.200,00 a 3.999,99 
Acima de 3.999,99 
   

R$

200920102011
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EMPREGADOS PRÓPRIOS POR GêNERO / ROTATIvIDADE (%)

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POR CATEGORIA, GêNERO E RAÇA

Branca
Não declarada

Branca
Não declarada
Não declarada

Branca
Branca

Branca
Preta
Parda

Branca
Preta
Parda

Amarela
Não declarada

Branca
Preta
Parda

Amarela
Indígena

Não declarada
Branca

Preta
Parda

Amarela
Indígena

Não declarada

  
  
 

Masculino

Feminino

Masculino
Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

   

3
3
1
1
1
1
5

41
2
3

261
4

19
2
1

548
18
82
10

2
4

2772
210
787

60
13
21

15
333

4.527
4.875

   

• Diretoria

• Conselho de 
Administração 
• Conselho Fiscal
   

Governança   

NÚMERORAÇAGÊNEROCATEGORIA

Total grupos de governança
Total funções gerenciais
Total demais empregados
Total geral

Demais empregados

Funções gerenciais

O processo de definição de raça foi por autodeclaração. 

Obs.: O Diretor Presidente é também Conselheiro e o único empregado membro do Conselho.

Rotatividade (%)

5,21

3,76

3,97

37

156

193

5,92

4,75

4,92

710

4150

4860

42

197

239TOTAL

Masculino

Feminino

Desligamentos Rotatividade (%) AdmitidosNº de Empregados
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EMPREGADOS PRÓPRIOS POR REGIÃO / ROTATIvIDADE (%)

NúMERO DE ADMISSõES E DESLIGAMENTOS POR FAIxA ETáRIA

(1) As demissões no período contemplam o número de aposentadorias no período. 

(2) No exercício de 2011 foram concedidas pela Fundação Real Grandeza 136 complementações de aposentadorias, sendo 131 do plano 

BD e 5 do plano CD.

Nota: Em 2011 não houve óbitos  

6,25

3,51

4,02

3,33

3,97

4

17

165

7

193

0

3,31

5,44

0

4,92

0

16

223

0

239

64

484

4102

210

4860

62

440

3444

204

4150

2

44

658

6

710TOTAL

Sul

Sudeste

Centro-Oeste

Norte 

Rotatividade (%)Total Admitidos
Rotativi-
dade (%)

Total 
Desliga-
mentos

TotalMasculinoFeminino

4.906

239

2.319

210

1.347

6

1.003

13

130
6

193

4860

127
4

16

2306

2
2

17

1265

1
0

55

1024

0
0

105

265

237

10

Número de empregados no �nal do período

Número de admissões durante o período 

Número de aposentadorias no período(2)
Invalidez
Programada

(Voluntária / Não Voluntária)
Demissões no período(1)

Número de empregados no início do período

Total
Acima 
de 50 
anos

De 41 a 
50 anos

De 31 a 
40 anos

Até 30 
anos

Situações
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NúMERO DE ADMISSõES E DESLIGAMENTOS POR GêNERO

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS POR FAIxA ETáRIA (%)

EMPREGADOS POR FAIxA ETáRIA / ROTATIvIDADE (%)

(1) As demissões no período contemplam o número de aposentadorias no período. 

(2) No exercício de 2011 foram concedidas pela Fundação Real Grandeza 136 complementações de aposentadorias, sendo 

131 do plano BD e 5 do plano CD.

Nota: Em 2011 não houve óbitos  

130
6

193

4860

4.906

239

101
4

156

4150

4.191

197

29
2

37

710

715

42

Número de empregados no �nal do período

Número de admissões durante o período 

Número de aposentadorias no período(2)
Invalidez

Programada

(Voluntária / Não Voluntária) 
Demissões no período(1)

Número de empregados no início do período

TotalHomensMulheresSituações

5

20

31

44

5

20

28

47

5

21

26

47Mais de 50 anos  

De 41 a 50 anos 

De 31 a 40 anos

Até 30 anos 

200920102011

3,96

5,37

1,34

0,69

3,97

105

55

17

16

193

3,77

1,27

0,47

9,11

4,92

265

1024

1265

2306

4860

10

13

6

210

239TOTAL 

Mais de 50 
anos 

De 41 a 50 
anos 

De 31 a 40 
anos

Até 30 anos 

Rotatividade (%)Nº de Empregados Desligamentos Rotatividade (%) Admitidos
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PARTICIPANTES EM AÇõES EDUCACIONAIS

AÇõES EDUCACIONAIS – NúMERO DE PARTICIPANTES
(EMPREGADOS E CONTRATADOS) POR FAIxA ETáRIA E GêNERO 

  834

1119

1377

  355

  163

3014

Nível Superior

Nível Médio Operacional

Nível Médio Suporte

Nível Fundamental

TOTAL

ContratadosEmpregados

           154

          1021

          1140

          1533

          3848

127

828

961

1375

3291

            27

          193

          179

          158

           557TOTAL 

Mais de 50 
anos 

De 41 a 50 
anos 

De 31 a 40 
anos

Até 30 anos 

Homens Mulheres IDADE Total

hORAS DE TREINAMENTO POR CATEGORIA FUNCIONAL E GêNERO (h) 

Pro�ssionais sem nível superior 

Gerentes

Pro�ssionais de nível superior 13.000
28.256

5.814
18.210

2.592
8.843

Feminino
Masculino

Feminino
Masculino

Feminino
Masculino
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AÇõES EDUCACIONAIS - NúMERO DE PARTICIPANTES
POR DIRETORIA

Total de homens-hora treinados: 243.927. 

Diretoria de Operação 
do Sistema e 
Comercialização de Energia 

TOTAL

Diretoria da Presidência

Diretoria de Gestão 
Corporativa

Diretoria Financeira

Diretoria de Engenharia

Diretoria de Construção

Total ContratadosEmpregados 

         185

         602

           98

           474

  
      

         106

       3014

 1549

           49

         160
 

           26

         159

         

           28

834

412

             234

              762

              124

              633

            

 
             134

            3848

1961

PERCENTUAL DE EMPREGADOS, POR CATEGORIA FUNCIONAL, 
hABILITADOS À APOSENTADORIA  

82,58

54,50

65,98

0

75,98

46,10

58,85

0

Categoria Funcional

Cargo Gerencial

Cargos com Exigência de Nível Universitário

Cargos sem Exigência de Nível Universitário

Nos próximos 
10 anos (%)

Nos próximos 
5 anos (%)
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AÇõES PARA MELhORIA DA qUALIDADE DE vIDA DOS 
EMPREGADOS E CONTRATADOS

Promoção de um conjunto de medidas médicas, 
psicológicas, sociais e educacionais que visam à 
recuperação da capacidade laboral do empregado.   

Promoção de ações de integração da força de trabalho 
e família para a re�exão sobre a vida familiar.   

Sensibilização da força de trabalho para diversos 
aspectos importantes da qualidade de vida no 
trabalho e incentivo a novos talentos.   

Formação e instrumentalização de cuidadores e 
familiares para melhoria da qualidade de vida das 
pessoas que venham a necessitar de cuidado, em 
situação de fragilidade e risco.   

Imunização dos colaboradores como medida de 
prevenção da gripe e do vírus H1N1.   

Suporte terapêutico-comportamental e 
medicamentoso à força de trabalho através de 
palestras motivacionais e encontros terapêuticos.   

Tratamento da força de trabalho, aposentados e 
dependentes que usam álcool, drogas e 
outras substâncias tóxicas.   

Estímulo à prática regular de exercícios para despertar 
o interesse pela melhoria de sua capacitação física, 
com a adoção de hábitos saudáveis e a manutenção 
da saúde.   

Estímulo à mudança de comportamento, redução 
de peso e diminuição do sedentarismo, visando à 
melhoria da qualidade de vida dos empregados.  

Contribuição para o bem-estar do empregado que 
está aposentado ou próximo de se aposentar. 

Avaliação das condições de saúde física e mental 
dos operadores através de exames médicos, 
entrevistas e testes psicológicos. 

Redução da ocorrência de acidentes do trabalho 
e dos valores pagos decorrentes do Fator 
Acidentário de Prevenção (FAP).

Readaptação e Reabilitação Pro�ssional
 

Programa Valor Social – Integração Família Empresa
 

O�cinas Culturais e de Integração
(Coral, Canto, Teatro, Dança de Salão, Banda, 
Culinária, Mercado Financeiro e Fotogra�a)
 

Cuidador Social 

Campanha de Vacinação

Programa Antitabagismo

Programa de Prevenção e Tratamento de 
Dependência Química (Programa Reviver)

Atividades Físicas
(O�cinas esportivas, torneios esportivos, ginástica 
laboral, sala de condicionamento físico)

Pesando Furnas

Programa de Preparação para Aposentadoria – PPA

Certi�cação de Operadores
(Norma de certi�cação INMETRO NIE.DINQP.014 
e rotina RO-MP.BR.04 do ONS)

Programa de Educação e Cultura Prevencionista 
(Prevenção e Tratamento de Dependência Química, 
Gestão de Acidente de Trabalho, Gerenciamento 
do Estresse, Segurança Baseada no Comportamento, 
Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional de 
Empresas Contratadas e Assédio Moral no Trabalho)

ObjetivosAções
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Promoção de atividades que favorecem o convívio 
social e demonstram o reconhecimento pelo trabalho 
realizado, com destaque para: dia internacional da 
mulher, homenagem ao brigadista, dia da secretária, 
aniversário da empresa e confraternização de 
�nal de ano.  

Oferta de prestadores de seviços para a busca 
e manutenção de hábitos biopsicossociais saudáveis.    

Promoção de momentos de descontração e 
relaxamento durante a atividade laboral.  

Integração da força de trabalho a partir de 
apresentações de teatro, cinema e música, durante 
o horário do almoço. 

Realização de atividades mensais para a manutenção 
de hábitos saudáveis e promoção da saúde. 

Promoção da cidadania com ações que visam à 
melhoria da qualidade de vida dos habitantes das 
cidades vizinhas às áreas de produção e transmissão 
de energia elétrica por meio de palestras, 
treinamentos, seminários, o�cinas e distribuição de 
mudas nativas em escolas, entidades e comunidades.

Valorização dos Empregados

Convênios
(Creches, escolas, cursos e faculdades, clubes, hotéis, 
academias, spas e agências de intercâmbio)

Atividades Alternativas de Relaxamento
(Yoga, shiatsu e pilates)

Sobremesa Cultural

Caminhadas e Corrida de Rua

Projeto Interativo Comunitário de Educação 
Ambiental 

Preparação dos pro�ssionais que trabalham em 
atividades ou áreas de risco, para prestar os primeiros 
socorros em caso de acidentes.   

Treinamento em Suporte Básico de Vida
 

Orientação sobre os cuidados e a prevenção que 
devem ser tomados em áreas endêmicas, além de 
informações sobre doenças sexualmente transmissíveis.   

Projeto Saúde do Viajante
 

RETORNO AO TRABALhO APÓS LICENÇA

100
100

9
81

Mulheres
Homens

PercentualNúmero

Empregados que retornaram ao trabalho após o término da licença maternidade/paternidade e que ainda estavam 

empregados após 12 meses do seu retorno ao trabalho. (número e percentual) 
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SEGURANÇA E SAúDE OCUPACIONAL 

(1)  TF é a Taxa de Frequência de Acidentes do Trabalho. 

(2) TG é a Taxa Gravidade de Acidentes do Trabalho. 

   100
     54

     11
 0,011

  
                                            

     28
     21

       

0

0
0

2,05
2,56

27
221

28,14

161
63

35
0,013

29
19

0

0
0

3,01
4,38

55
16

27,14

151
62

111
0,014

                        28 
 12 

0

1,61
  1,19
 2,97
2,75

 451 
2.225

24,40

Média de horas extras por empregado/ano
Número total de acidentes de trabalho com empregados
Número total de acidentes de trabalho com 
    terceirizados/contratados
Média de acidentes de trabalho por empregado/ano
Acidentes com afastamento temporário de empregados 
   e/ou de prestadores de serviço (%)
 • Empregados                           
 • Prestadores de serviço
Acidentes que resultaram em mutilação ou outros danos 
   à integridade física de empregados e/ou de prestadores 
   de serviço, com afastamento permanente do cargo 
   (incluindo lesão por esforço repetitivo (LER) (%)
Acidentes que resultaram em morte (%)
 • Empregados
                 • Prestadores de Serviço 
Índice TF(1) total da empresa no período, para empregados
Índice TF total da empresa no período, para terceirizados/contratados
Índice TG(2) total da empresa no período, para empregados
Índice TG total da empresa no período, para terceirizados/contratados
Investimentos em programas de prevenção e tratamento de 
   dependência (drogas e álcool) (Valor em R$/atendimento) 
 

200920102011

A Taxa de Frequência é obtida com base na divisão do número de acidentes do trabalho 

pelo total de milhão de horas humanas de exposição à situação de risco.

A Taxa de Gravidade é obtida com base na divisão do número de dias perdidos mais 

dias debitados, em decorrência de acidentes do trabalho, pelo total de milhão de horas 

humanas de exposição à situação de risco.

TAxA DE FREqUêNCIA DE ACIDENTES DE TRABALhO

TAxA DE GRAvIDADE DE ACIDENTES DE TRABALhO

 2,05                    3,01                  2,97

 200920102011

 27                    55                  451

 200920102011
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PROGRAMA LUz PARA TODOS – LIGAÇõES REALIzADAS

                                                         46.543      1.358      2.280          979        1.486           52.646    263.230

Ligações realizadas 
até 2011 

 MG             RJ             SP            ES            GO   Total  

Categoria de ligações/bene�ciados (em 2011)

Ligações
Pessoas 

    Bene�ciadas

20.224 60.248
         

39.210
        

536.172
        

2.680.86088.075

4.010

2.130

510

80

0

0

256.500

802

426

102

16

0

0

51.300

792

0

0

9

0

0

685

2

0

102

4

0

0

871

4

426

0

3

0

0

1.847
 

0

0

0

0

0

0

1.358

       

4

0

0

0

0

0

46.539

       

328.415
       

Quilombolas

Indígenas

Assentamentos

Escolas

Posto de saúde

Poços Artesianos

Convencionais
  

Ligações realizadas 
em 2011  

PROGRAMA DE REMANEjAMENTO – FAMíLIAS DESLOCADAS 
EM 2011

UHE Simplício Queda Única                    
LT 138 kV Anta-Simplício-Rocha Leão   
UHE Batalha                                                         
LT 138 kV Batalha-Paracatu 1                          
LT 345 kV Tijuco Preto-Itapeti                           
LT 345 kV Itapeti-Nordeste                    
LT 500 kV Bom Despacho 3-Ouro Preto 2    

TOTAL                 

 Empreendimento

52
80
44

156
72
72

700

1176

13
20
11
39
18
18

175

294

Famílias      Pessoas

Fisicamente 
deslocadas

88
8

336
16

4
0
4

456

22
2

84
4
1
0
1

114

Economicamente 
deslocadas

Famílias    Pessoas
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CIDADANIA ESPERANçA VIVA

Oferece atividades como futsal, vôlei, reforço escolar, 

oficina de música com construção de instrumentos de 

percussão, palestras de saúde e ginástica para crianças, 

jovens, adultos e, também, terceira idade. Atende cerca 

de 360 moradores de comunidades próximas ao Centro 

Comunitário de Vila Santa Tereza — Belford Roxo (RJ). 

NATAçãO SEM BARREIRAS

Acontece no Rio de Janeiro e possibilita o acesso de 37 pessoas portadoras 

de deficiência física, motora e mental à prática esportiva, na modalidade 

natação, favorecendo sua inclusão na sociedade.

Em abril, a equipe de natação paraolímpica da Sociedade Síndrome de 

Down participou da etapa regional Rio-Sul do Circuito Loterias CAIXA 

2011, na Universidade Positivo, em Curitiba (PR). A equipe do “Natação Sem Barreiras” 

conquistou treze medalhas de ouro, dez de prata e nove de bronze.  Os atletas do projeto 

Natação Sem Barreiras seguem na conquista de águas estrangeiras e conquistaram nove 

medalhas nos Jogos Intercontinentais de Pessoas com Deficiência Mental, realizados em 

junho na Unidade Desportiva Alfonso Díaz Santos, na cidade de Puerto Vallarta, México.

NúMERO DE TELECENTROS POR ESTADO E PúBLICO
ATENDIDO EM 2011

ES                                     6.590                                                 8
GO                                     2.450                                                 2
MG                                   12.445                                               21
RJ                                     8.978                                                 9
SP                                     5.906                                               10

TOTAL                                   36.369                                                     50

 Estado TelecentrosPúblico 

PROjETOS SOCIAIS EM PARCERIA
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EMBAIXADORES DA ALEGRIA

Promove a inclusão social de 239 pessoas com deficiência e familiares, 

utilizando a arte e a cultura do Carnaval com oficinas, tais como: 

máscaras de Carnaval, arte em isopor, arte em espuma, pintura artística, 

criação e confecção de cabeças para o Carnaval, maquiagem artística, 

reciclagem em garrafas PET, percepção artística, adereço básico e 

adereço avançado.

A “Embaixadores da Alegria” é a primeira escola de samba composta por pessoas com 

deficiência e suas famílias. A “Embaixadores da Alegria” abriu a apresentação das 

escolas de samba campeãs do grupo especial no sábado de Carnaval, reunindo 1,8 mil 

componentes na Marquês de Sapucaí, no centro do Rio de Janeiro.

CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

Oferece capacitação em agropecuária, em nível técnico, a 105 alunos de 

baixa renda das comunidades e municípios adjacentes de Alpinópolis  

(MG).

O projeto formou 74 alunos, sendo que a mão de obra é absorvida pelo 

mercado de trabalho local em associações comerciais, sindicatos rurais, 

fazendas e fábricas de produtos agrícolas da região.

PRESTAçãO DE ASSISTêNCIA TÉCNICA E EXTENSãO RURAL A 

AGRICULTORES FAMILIARES 

Contribui para o desenvolvimento econômico, social e ambiental da 

região do entorno do Lago de Manso, através de assistência técnica e 

extensão rural aos agricultores familiares. Envolve a participação de 342 

famílias dos assentamentos do APM Manso (MT).

VINDE A MIM — NA LITERATURA

Contribui para a formação integral de 90 crianças, 

entre sete e dez anos, inseridas em contexto de 

vulnerabilidade social, por meio de atividades de 

leitura, criação de textos literários, música, artes 

plásticas, dança e teatro. A maioria dos beneficiados 

é integrante da comunidade do Salgueiro e comunidades adjacentes no Rio de Janeiro.
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OFICINAS DE CAPACITAçãO DE PROFESSORES E JOVENS 

INSTRUMENTISTAS

Capacita 50 jovens instrumentistas e professores de música, moradores 

de comunidades carentes e em situação de vulnerabilidade social, para 

integrar o mercado de trabalho em Cuiabá (MT).

FORMANDO CIDADãOS, DESCOBRINDO TALENTOS

Promove a inclusão social, por meio do esporte, de 396 jovens e 

crianças, formando cidadãos e descobrindo novos talentos para o 

futebol em Elói Mendes (MG).

TRANS-FORMAR

Promove o desenvolvimento de crianças, jovens 

e adultos, por meio de programas de educação e 

capacitação profissional, o que envolve cursos de 

artesanato  e de culinária para 192 pessoas em Duque 

de Caxias (RJ).

O Centro de Apoio à Infância e à Juventude, Casa das 

Rosas, foi fundado em 1992 e é uma entidade civil filantrópica, sem fins lucrativos. A 

Instituição promoveu a participação dos beneficiários em feiras, possibilitando a venda 

do artesanato produzido por eles, uma alternativa de geração de renda para famílias 

carentes. Além disso, através do reforço escolar, ofereceu condições de educação básica 

com melhor qualidade.

MãOS À ARTE

Capacita 250 pessoas por meio da geração de 

trabalho e renda, proporcionando oportunidade 

de aprendizado de técnicas artesanais em cursos 

de pedrarias e bordados em roupas, confecção de 

bijuterias, bordados em toalhas, chinelos, arte na 

madeira, confecção de sais e sabonetes, trançados 

em fitas, pintura em tecido, cartonagem e confecção de velas decorativas, estimulando 

a busca e a abertura de espaços para a comercialização dos produtos em Foz do Iguaçu 

(PR).
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AMBIENTE-SE VIVA LEGAL

Contribui para a qualificação profissional por 

meio de oficina de reciclagem para 40 pessoas 

e apoia a alfabetização de jovens e adultos, 

incluindo, ainda, palestras sobre reciclagem de 

garrafas PET em escolas. A reciclagem hoje se 

constitui em prática cada vez mais urgente frente 

a um mercado de consumo plenamente descartável. 

FORMIGA OPERÁRIA — CASA DE FARINHA DO PROJETO DE 

ASSENTAMENTO DE VISTA ALEGRE

Contribui para a melhoria das condições de vida de 25 famílias, 

aproximadamente 119 pessoas, do Projeto de Assentamento de 

Vista Alegre, Cristalina (GO), por meio de orientação profissional e 

apoio à comercialização dos excedentes da produção de mandioca.

As capacitações e treinamentos abordam os 

seguintes temas: “Produção caseira de alimentos 

— mandioca”, “Higienização do local de trabalho”, 

“Qualidade, produtividade e preparo das receitas”, 

“Importância econômica da farinha para a 

família rural”, “Transformação da mandioca em 

polvilho”, “Fabricação das farinhas”, assim como 

reuniões de acompanhamento do projeto com 

estas famílias. No lote doado pelo INCRA, está em 

andamento a construção da Casa de Farinha, que 

funcionará como sede do projeto, abrigando os 

maquinários e instrumentos para a produção da 

farinha e derivados. Em paralelo, encontra-se a 

fase de preparação da terra (aração e dragagem), com o objetivo de prepará-la para 

o plantio.

DIVERTINDO E APRENDENDO

Possibilita a inclusão social de duzentas crianças e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade social, por meio da prática esportiva 

e educativa, oferecendo aulas de futebol (salão, campo e suíço), 

atletismo (corrida, salto de altura, salto de distância, lançamento 

de dardo e lançamento de peso) e palestras socioeducativas sobre 

consumo de drogas, reciclagem, meio ambiente, dengue, doenças 

sexualmente transmissíveis, entre outros, em Foz do Iguaçu (PR).
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REDE NACIONAL DE MOBILIZAçãO SOCIAL

Criação de um acervo na área social contendo 

materiais de educação à distância voltados para 

assuntos como informática, base pública de dados, 

geração de renda e tecnologias populares, e, ainda, 

vídeos, textos e outros materiais de interesse 

dos 27 COEPs estaduais, 25 COEPs municipais, 

organizações e comunidades, beneficiando cerca 

de quatro mil pessoas.

O projeto permitiu a ampliação do acervo SIME 

(Sistema de Mídia e Educação), com a criação de 

diversos vídeos para a implementação de atividades 

de educação à distância sobre temas como: ação 

social das organizações, educação ambiental, direitos humanos, economia solidária, 

inclusão digital, agricultura familiar e segurança alimentar.

ALDEIAS DA CIDADANIA REALIzADAS EM 2011

Fevereiro
Maio
Maio
Julho
Agosto
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Novembro

 
 

11.735
4.335
5.200

580
12.261

3.144
10.822

2.262
20.682
12.844

 
 

Jardim Gramacho (RJ)
Chapada dos Guimarães (MT)
Belford Roxo (RJ)
Belford Roxo (RJ)
Passos (MG)
São José da Barra (MG)
Gurupi (TO)
Guarulhos (SP)
Aparecida de Goiânia (GO)
Distrito de Anta – Sapucaia (RJ)
 
 

Mês de realização
 

Nº de atendimentos 
 

Localidade 
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INSTITUIÇõES CONTEMPLADAS ATRAvéS DO EDITAL 
PROGRAMA FURNAS SOCIAL 2011

Brasília
Cachoeiro de Itapemirim
Ibatiba
Sooretama
Água Doce do Norte
Ibitirama
Serra
Cachoeiro de Itapemirim
Itumbiara
Aparecida de Goiânia
Minaçu
Caldas Novas
Cristalina
Carmo do Rio Claro
Carmo do Rio Claro
Del�nópolis
Poços de Caldas
Itanhandu
Governador Valadares
Passos
Governador Valadares
Itamarandiba
Capitólio
Cássia
Muzambinho
Cabo Verde
Cássia
Passos
Três Corações
Carmo do Rio Claro
Formiga
Monte Santo de Minas
Lambari
Sobrália
Monte Santo de Minas
Monte Belo
Paraguaçu
Silvianópolis
São Gonçalo do Sapucaí
Além Paraíba
Cachoeira de Minas
Três Corações
Pouso Alegre
São Sebastião do Oeste
São Roque de Minas
Barbacena
Campo do Meio

 DF 
 ES 
 ES 
 ES 
 ES 
 ES 
 ES 
 ES 
 GO 
 GO 
 GO 
 GO 
 GO 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 MG 
 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e De�cientes de Taguatinga e Ceilândia
Instituto Sul Capixaba de Atenção à Saúde
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibatiba
Associação dos Pescadores de Comendador Rafael
Associação Mão Amiga do Agricultor
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE DE IBITIRAMA
Associação Pestalozzi de Serra
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Assistência ao Menor de Itumbiara
Missão Visão Vide
Fundo Especial Municipal para Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
Associação Pestalozzi de Caldas Novas
Associação de Agricultores Familiares Assentados no P.A. Buriti das Gamelas
Lar Nossa Senhora do Carmo
Centro de Formação São José – Promoção da Família
Associação Bene�cente Idade Maravilha de Del�nópolis
Conselho Central de Poços de Caldas da Sociedade de São Vicente de Paulo 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Creche Lar Bom Pastor de Baguari
Associação Espírita Monsenhor João Pedro
Itaka Escolapios Governador Valadares
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itamarandiba
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capitólio
Centro Infantil Maria do Carmo Cunha Pádua Figueiredo
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Muzambinho
Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Assunção
Prefeitura Municipal de Cássia 
Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Passos
Associação dos Diabéticos de Três Corações
Centro de Convivência da Terceira Idade de Carmo do Rio Claro
Associação Betel de Assistência – ABA
Centro de Educação Infantil Nossa Senhora dos Milagres
Associação de Assistência à Casa de Convivência da Pastoral da Criança 
Prefeitura Municipal de Sobrália
Lar São Vicente de Paulo
Creche Orminda Barbosa Vieira
Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional
Hospital e Maternidade Maria Eulália
Lar São Vicente de Paulo de São Gonçalo do Sapucaí
Prefeitura Municipal de Além Paraíba
Lar Bene�cente São Vicente de Paulo
Creche Stefânia Falcão Margotti
Associação Comunidade Emanuel – Javé Nissi
Mitra Diocesana de Divinópolis
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Roque de Minas
Instituto José Luiz Ferreira
Associação dos Congados do Município de Campo do Meio
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Baependi
Prefeitura Municipal de Córrego Danta
Prefeitura Municipal de Serrania
Associação da Juventude Carmelitana
Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário de Boa Esperança
Associação Itaobiense de Artesãos
Associação Cultural e Ambiental Projeto Jaíba
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Além Paraíba – APAE
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nepomuceno
Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais
Creche Maria Zófolli Caçador
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Monte Belo
Lar São Vicente de Paulo de Cássia 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Botelhos
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Instituto Cultural Artetude
Lar São Vicente de Paulo de Machado
Asilo S. Vicente de Paulo de Muzambinho
Casa da Criança de Del�nópolis 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Vila Vicentina de Boa Esperança
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alterosa
SAPE – Sociedade Além Paraibana de Educação
Centro Comunitário do Brejo Alegre 
Associação dos Agricultores Familiares de Guapé 
Associação Recreativa Social e Comunitária "Sem Futuro".
Asilo São Vicente de Paulo
Asilo Divino Espírito Santo
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaranésia
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Instituição de Proteção à Criança Aparecidense
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçuaí
Associação do Bairro Jardim Panorama
Fundação Bene�cente São João da Escócia
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Serviço de Assistência e Recuperação do Adulto e da Infância 
Assistência Vicentina de Três Pontas
Instituto de São Vicente de Paulo de Cássia
Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV
Associação de Assistência aos De�cientes Visuais de Poços de Caldas
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 
Associação de Combate ao Câncer
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais 
Associação de De�cientes do Oeste de Minas
Lar São Vicente de Paulo de Del�nópolis
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cássia
Comunidade de Ação Pastoral
Clube do Menor
Sociedade Bene�cente São Camilo
Centro de Aprendizagem Pró-Menor de Passos
Conselho Particular de Nepomuceno da S.S.V.P.
Asilo Ana Carneiro
Santa Casa de Misericórdia de Passos
Associação Reviver do Idoso Vargense

Baependi
Córrego Danta
Serrania
Carmo do Rio Claro
Boa Esperança
Itaobim
Jaíba
Além Paraíba
Nepomuceno
Varginha
Além Paraíba
Monte Belo
Cássia
Botelhos
Monsenhor Paulo
Varginha
Machado
Muzambinho
Del�nópolis
Monte Sião
Boa Esperança
Alterosa
Além Paraíba
Muzambinho
Guapé
Juruaia
Guaranésia
Coqueiral
Guaranésia
Paraguaçu
Conceição da Aparecida
Araçuaí
Alpinópolis
Passos
Prados
Alfenas
Três Pontas
Cássia
Varginha
Poços de Caldas
Elói Mendes
São Sebastião do Paraíso
Passos
Cristais
Divinópolis
Del�nópolis
Itajubá
Cássia
Pouso Alegre
Pouso Alegre
Mariana
Passos
Nepomuceno
Além Paraíba
Passos
Santana da Vargem
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Pró-Rim Varginha – Associação de Renais Crônicos e Transplantados de Varginha e Região
Centro de Apoio Nossa Senhora do Sagrado Coração
Lar São Vicente de Paulo de Passos
Casa de Caridade de Passa Quatro
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Coqueiral
Lar São Vicente de Paulo de Alterosa
Associação Centro Espírita Allan Kardec
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carmo de Minas
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Associação Francisco de Paula Vítor
Prefeitura Municipal de Moeda
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caxambu
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ilicínea
Associação de Pequenos e Micro Produtores Rurais da Barra do Bom Jardim
Instituto dos Cegos do Estado de Mato Grosso
Associação de Pequenos Produtores Rurais
Cooperativa de Materiais Recicláveis de Ivaiporã
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância.
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jardim Alegre 
Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu
Guarda Mirim de Foz do Iguaçu
Caritas Diocesana de Nova Iguaçu
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos dos Goytacazes
Lar Bene�cente AMAR
Mitra Diocesana de Valença
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paty do Alferes
Prefeitura Municipal de Sapucaia
Cooperativa dos Produtores Rurais de Paraty
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Natividade
União das Associações e Cooperativas Usuárias do Pavilhão 30
Associação dos Produtores de Leite do Noroeste Fluminense
Projeto Dançarte – Arte e Cidadania
Pólo de Educação Geral e Ações Solidárias da Zona Oeste
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  de Cordeiro
Associação Saúde Criança Renascer
Grupo Espírita Servidores de Cristo
União das Operárias de Jesus
Associação Bene�cente Rio Criança Cidadã
Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraí
Banco da Providência
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – São José do Cerrito
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
Associação Mogicruzense para Defesa da Criança e do Adolescente
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
União Espírita Cachoeirense
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público SOS
Lar das Crianças
Centro de Reabilitação Neurológica Joyce de Mello Yamato
Centro de Integração da Mulher
Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social
Associação dos De�cientes Visuais de Itapeva e Região – Luz da Visão
Associação das Damas da Caridade de São Vicente de Paulo
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairiporã
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
CAMINHAR – Associação das Famílias, Pessoas e Portadores de Paralisia Cerebral de Franca
Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes
Abrigo São Francisco de Assis de Icém
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Carmo de Minas
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Cuiabá
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Foz do Iguaçu
Jardim Alegre
Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu
Nova Iguaçu
Campos dos Goytacazes
Duque de Caxias
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Paty do Alferes
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Paraty
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Rio de Janeiro
Santo Antônio de Pádua
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Cordeiro
Rio de Janeiro
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Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
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Rio de Janeiro
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Mogi das Cruzes
Guaratinguetá
Cachoeira Paulista
Ibiúna
Cachoeira Paulista
Mogi das Cruzes
Sorocaba
Itaberá
Itapeva
Jaboticabal
Mogi das Cruzes
Mairiporã
Cachoeira Paulista
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Mogi das Cruzes
Icém
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PROjETOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCêNCIA (FIA) 

PROJETO AMPLIANDO HORIZONTES

Realizado no município de Campos (RJ), proporcionou atividades socioeducativas 

através de técnicas agrícolas, educação ambiental, sustentabilidade e inclusão digital 

para 80 jovens residentes na área rural, sendo que 36 deles já foram inseridos no mercado 

de trabalho local. 

PROJETO CULTURA, CIDADANIA E FORMAçãO

Sediado em São Paulo (SP), promoveu atividades culturais em um espaço de convivência, 

bem como cursos profissionalizantes na área de Informática para 120 jovens de 15 a 18 

anos, sendo que 10 jovens já saíram do projeto por oportunidade de trabalho.

PROJETO OFICINAS CULTURAIS

Proporcionou atividades culturais para 120 crianças e jovens, que culminaram em um 

espetáculo para toda a comunidade.

PROJETO SEMEANDO O FUTURO

320 adolescentes foram capacitados, até 2011, no preparo e cultivo de mudas para 

contribuir no reflorestamento em Barra do Piraí (RJ). Tal resultado foi relevante para que 

o município recebesse o Selo ICMS Verde, que certifica sua preocupação com o meio 

ambiente.

PROJETO ARQUITETANDO E CONSTRUINDO A GARANTIA DE DIREITOS

Foi inaugurado o novo refeitório (com 600 m²) que faz parte do projeto “Unidade de 

Alimentação e Nutrição”, onde são servidas três refeições diárias para mais de mil 

adolescentes entre 14 e 18 anos, atendidos pela Guarda Mirim, em Foz do Iguaçu (PR).

PROJETO TOCANDO O FUTURO

Em Araporã (MG), o apoio de FURNAS permitiu a aquisição de instrumentos musicais 

e construção de um espaço para a realização de aulas e oficinas, atendendo 196 jovens.

PROJETO ESPORTE PARA A CIDADANIA

Em Varginha (MG), o projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer, através da implantação de núcleos de esporte especializados, ampliando o número 

de núcleos e, consequentemente, de crianças e jovens participantes de 550 para 1.000.
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PROGRAMAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL ELETROBRAS FURNAS

ADONIRAN – ARTES INTEGRADAS 

Apresentações do espetáculo de dança contemporânea que mistura teatro, música e 

percussão corporal em movimento; uma homenagem à obra de Adoniran Barbosa.

ANA COSTA – NOVOS ALVOS – MÚSICA

Realização de shows da cantora e compositora Ana Costa em seu mais recente CD “Novos 

Alvos”, mesclando músicas de sucesso do seu primeiro CD Meu Carnaval.

BOTEQUIM ARTES VISUAIS — EXPOSIçãO

Instalação composta de 36 esculturas em tamanho natural que reproduz o ambiente de 

um bar, com seus típicos frequentadores. As esculturas são feitas por meio de modelagem 

e empapelamento.

CHORO-DUETOS: PIXINGUINHA & BENEDITO LACERDA – MÚSICA 

Show dos flautistas e saxofonistas Mário Séve e David Ganc da turnê nacional de 

lançamento do livro de partituras, com transcrições dos duetos para flauta e sax tenor, 

originais da dupla Pixinguinha & Benedito Lacerda, acompanhados por cavaquinho, 

violão sete cordas e pandeiro/percussão. 

CLAUDIO NUCCI – MÚSICA

Apresentações do cantor e compositor Claudio Nucci, ex-integrante do grupo vocal 

Boca Livre, que faz um passeio musical por sua carreira ao lado de Dri Gonçalves e Rafael 

Lorga, na percussão e sopros.

CONCERTOS COM LEO GANDELMAN – MÚSICA

Apresentação do saxofonista, compositor e arranjador Leo Gandelman em diversos 

estilos e diferentes formações musicais com convidados especiais. 

CONVERSAS INVERSAS HISTÓRIAS DIVERSAS – ARTES CêNICAS

Apresentações do espetáculo “Conversas Inversas Histórias Diversas” e oficinas “Histórias 

Sonoras” para o público infanto-juvenil (de 06 a 12 anos). Trata-se de uma história 

universal contada com a utilização de recursos musicais de fácil acesso e com diversos 

atrativos artísticos que despertam a atenção e o interesse do público de forma lúdica e 

irreverente.

FESTIVAL ANIM!ARTE – AUDIOVISUAL

Realização de mostras competitivas de filmes de animação nas categorias ensino 

médio-fundamental, universitário, estudante internacional e animadores brasileiros, de 

uma exposição, de uma palestra temática com profissionais do mercado da animação e 

audiovisual e de breves oficinas de técnicas de animação para todas as faixas etárias em 

dois estúdios abertos.

GUARDIõES DA FLORESTA AMAZôNICA – ARTES VISUAIS

Exposição fotográfica realizada a partir do trabalho do designer francês Antoine Olivier e 

do fotógrafo brasileiro J.L. Bulcão que incursionaram na Amazônia durante dois meses, 
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em 2009, com o objetivo de registrar a rotina de algumas comunidades produtivas locais 

e captar imagens e impressões que compuseram o livro “Les Guardiens de l’Amazonie”, 

já lançado em Paris.

HISTÓRIAS DE TERROR DE EDGAR ALLAN POE – ARTES CêNICAS

Apresentação do espetáculo teatral Histórias de Terror de Edgar Allan Poe, da atriz 

Cristiana Gimenes.

Lê PRÁ MIM? – HUMANIDADES

Leitura de livros de histórias infantis para 50 crianças, por evento, na faixa etária de 5 a 

10 anos, realizada por atores conhecidos pela mídia, formadores de opinião e atores de 

teatro.  

NOSSOS CONTOS, NOSSAS MEMÓRIAS – ARTES VISUAIS

Exposição da produção cultural de arte do Carnaval, desenvolvida no curso “Escola de 

Carnaval” por participantes de 15 a 65 anos, oriundos do município de Duque de Caxias 

e da Região Portuária do Rio de Janeiro. 

O BIRICOTICO — PESSOAS SÓBRIAS SãO UM PORRE – ARTES VISUAIS 

Exposição humorística com charges, fotos e textos, além da exibição em um telão das 

principais atrações e colunas do tablóide “O Biricotico”, lançado na ocasião. 

PEQUENA LOJA DE MISTÉRIOS – ARTES CêNICAS

Temporada do espetáculo onde quatro atores se revezam contando e recriando em voz 

alta o universo de algumas das histórias policiais compiladas no livro, acompanhados de 

um músico.

RE-TOCANDO — REINVENTANDO A MÚSICA ERUDITA BRASILEIRA – MÚSICA 

Recitais do músico Bruce Henri e convidados, focados numa releitura das obras de 

compositores eruditos brasileiros, interpretados por músicos renomados e reconhecidos 

por seu desempenho e domínio das linguagens do Choro, da Bossa Nova e do Samba 

Jazz.

SEMPRE UM PAPO – HUMANIDADES

Projeto de incentivo à leitura, que promove lançamentos e debates com a presença de 

escritores e encontros inéditos com personalidades de notório reconhecimento. 

SHOW PERFORMANCE E OFICINA DE PERCUSSãO SUSTENTÁVEL GRUPO PATUBATê 

– ARTES INTEGRADAS

Show performático, visual e musicalmente impactante, mostrando inúmeras 

possibilidades de reaproveitamento de materiais recicláveis que são transformados em 

instrumentos musicais.  

TALVEZ – ARTES CêNICAS

Apresentações do espetáculo “Talvez”, com o ator Álamo Facó e direção de Cesar Augusto.
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PROjETOS APOIADOS POR MEIO DA LEI ROUANET

PROJETOS APOIADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA CULTURAL DAS EMPRESAS DO 

SISTEMA ELETROBRAS 2011, POR MEIO DA LEI ROUANET

11ª GOIâNIA MOSTRA CURTAS – AUDIOVISUAL/DIFUSãO

O presente projeto tem por objetivo a realização da 11ª edição da GOIâNIA MOSTRA 

CURTAS, evento que destacará as principais obras de curta-metragem da mais recente 

safra da produção brasileira, bem como realizará uma série de atividades no campo do 

audiovisual, tais como: difusão, reflexão, formação e intercâmbio.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS DO RIO DE JANEIRO CURTA CINEMA 2011 –  

AUDIOVISUAL/DIFUSãO

Tem por objetivo a realização da 21ª edição do Festival Internacional de Curtas do Rio de 

Janeiro.

MARANHãO NA TELA – AUDIOVISUAL/DIFUSãO

Realização de um festival que visa a transformar o Maranhão em pólo de produção 

audiovisual, com a criação de oficinas e cursos.

O MENINO QUE VENDIA PALAVRAS – ARTES CêNICAS/TEATRO INFANTO-JUVENIL

O espetáculo propõe-se a ser um evento teatral em que tanto os pais quanto as crianças 

se divirtam, criando uma atmosfera lúdica, criativa e sensorial. A proposta é fazer uma 

montagem que transforme o espaço onde for encenado o espetáculo em uma grande 

“biblioteca”.

A BORRALHEIRA, UMA OPERETA BRASILEIRA – ARTES CêNICAS/TEATRO INFANTO-

JUVENIL 

Este projeto propõe a montagem de “A Borralheira, uma opereta brasileira”, um espetáculo 

de teatro para crianças adaptado a partir da ópera bufa “La Cenerentola ossia La bontà in 

trionfo” (A Cenerentola ou O triunfo da bondade), de Gioacchino Rossini com libreto de 

Jacopo Ferreti, prevendo dois meses de ensaio, dois de estreia e temporada.

O PIRATA BARBA RUIVA – ARTES CêNICAS/TEATRO INFANTO-JUVENIL

O objetivo é produzir, ensaiar e montar o espetáculo infanto-juvenil “O Pirata Barba 

Ruiva”, na cidade do Rio de Janeiro.

MACUNAÍMA, UMA HISTÓRIA DE AMOR – ARTES CêNICAS/TEATRO INFANTO-

JUVENIL 

As características do projeto são quase as mesmas da marca registrada dos Projetos 

Navegando: linguagem multimídia entrelaçando atores e bonecos de todos os portes, 

com um diferencial atípico para uma obra adaptada: a presença do autor (Mario de 

Andrade) ponteando na viola o desenrolar da história, como um narrador onipresente 

que amarra os quadros da ação.



149RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

OUTROS PROJETOS APOIADOS POR FURNAS, POR MEIO DA LEI ROUANET

PIRAÍ FEST PALADAR – FESTIVAL DE GASTRONOMIA E CULTURA DE PIRAÍ – MÚSICA/

FESTIVAL

Em sua 10ª edição, o Piraí Fest Paladar apresenta-se como um projeto consolidado, 

atraindo milhares de visitantes, impulsionando o turismo e o artesanato como fatores 

de geração de emprego e renda e de impulso à cultura local, através de manifestações 

artísticas como a música, o teatro e a dança agregadas ao evento, além do intercâmbio 

e da convivência com indiscutíveis valores culturais de artistas convidados de outras 

localidades.

49º FESTIVAL VILLA LOBOS (EDIçãO 2011) – MÚSICA ERUDITA

O Festival Villa-Lobos é o único festival dedicado inteiramente à música e aos músicos 

brasileiros do Rio de Janeiro.

CLARA SVERNER – MÚSICA ERUDITA

O projeto prevê a realização de cinco recitais em cidades no interior do Estado de São 

Paulo. Os recitais marcarão a divulgação do novo CD da pianista: “Chopin”.

NITERÓI: ENCONTRO COM A AMÉRICA DO SUL – ARTES INTEGRADAS

O objetivo do projeto era realizar na cidade de Niterói um encontro com nove países 

da América do Sul — Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, 

Uruguai e Venezuela —, abordando a diversidade cultural das regiões e promovendo um 

intercâmbio de culturas através de espetáculos de dança, teatro, concertos de música 

clássica e música popular instrumental, exposições, palestras, exibição de filmes e 

documentários, artesanato e gastronomia.

41º FESTIVAL NACIONAL DA CULTURA – ARTES INTEGRADAS

O festival propõe-se a apresentar um conjunto de ações culturais, no âmbito das artes 

cênicas, visuais e musicais, para seis cidades mineiras (Extrema, Formiga, Varginha, 

Pouso Alegre, Três Pontas e Boa Esperança) em que ele acontece, levando para o 

interior de Minas o melhor da cultura brasileira, ajudando assim na difusão e formação 

de público cultural nacional.

PÁSSAROS URBANOS – AVES E PASSARINHOS NA LAGOA DA PAMPULHA – 

HUMANIDADES/EDIçãO DE LIVROS

O projeto visa à publicação de um livro literário-fotográfico, com tiragem de mil 

exemplares, de autoria de Tavinho Moura, que reúne uma antologia de textos tendo 

pássaros da fauna brasileira como tema. O livro será ilustrado com as referidas espécies 

com fotografias realizadas na região da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, e com 

ilustrações elaboradas pela artista plástica Sandra Bianchi.

PORTAS DE SãO PAULO – HUMANIDADE/EDIçãO DE LIVROS

Trata-se de um livro de arte fotográfica produzido como resultado de uma pesquisa do 

universo das portas de São Paulo. Essas peças contam a história da cidade, revelando 

estilos variados, desde o barroco ao contemporâneo. O livro pretende preencher uma 

lacuna na literatura da arquitetura, com textos e curadoria do renomado arquiteto 

Nelson Dupré, aclamado pela reforma da Estação Julio Prestes, em São Paulo.
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XXII FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO – PATRIMôNIO CULTURAL/ARTESANATO

A Feira Nacional de Artesanato é realizada há 22 anos em Belo Horizonte, onde sete mil 

artesãos, distribuídos em 1,2 mil stands, têm a oportunidade de mostrar sua arte e seu 

talento a 180 mil visitantes, que por sua vez participam de oficinas, vivenciando o fazer 

artesanal, conhecendo nosso cancioneiro popular e a cultura dos 27 estados brasileiros 

num só lugar. A Feira garante o escoamento da produção artesanal fortalecendo assim 

a continuidade desta arte que é a maior força de trabalho deste país.

REFORMA DO INSTITUTO DOS MISSIONÁRIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA 

SENHORA – PATRIMôNIO CULTURAL/ARQUITETURA

O projeto tem por objetivo reformar o Instituto dos Missionários Sacramentinos de 

Nossa Senhora, recuperando assim um importante patrimônio histórico nacional cuja 

construção iniciou-se em 21 de abril de 1931 e constituiu-se em motivo de orgulho de 

toda a população da cidade de Manhumirim (MG).

RESGATE CULTURAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E DO SãO FRANCISCO –

PATRIMôNIO CULTURAL/HISTÓRICO

O objetivo é realizar um trabalho de pesquisas sobre os vales do Jequitinhonha e do 

São Francisco, visando a disponibilizar um catálogo, postais, cartilhas de educação 

patrimonial e calendários de festas tradicionais.

MANUTENçãO DO NÚCLEO DE OFÍCIOS – PATRIMôNIO CULTURAL/ARQUITETURA

O objetivo é manter as ações do Núcleo de Ofícios de Ouro Preto, propiciando a formação 

de um plantel de oficinas da construção civil preparado técnica e pragmaticamente, 

assim como sensibilizado e compromissado com a preservação do patrimônio cultural, 

para atuar em obras de conservação e restauração nas diversas áreas da construção civil, 

através de cursos, seminários, pesquisas e atividades extensionistas. 

CORPO CIDADãO – ARTES CêNICAS/DANçA

O projeto visa à manutenção das ações culturais do Corpo Cidadão, entidade criada pelo 

Grupo Corpo Companhia de Dança, para desenvolvimento dos talentos e habilidades de 

crianças e jovens das comunidades de baixa renda por meio da realização de oficinas de 

artes, cursos de qualificação, exposição de artes visuais, montagem e apresentação de 

espetáculo em teatros, escolas e centros culturais de Belo Horizonte e outros municípios.

FAOP 2011: MANUTENçãO, INSTRUMENTALIZAçãO E ATIVIDADES CULTURAIS 

FORMATIVAS – ARTES VISUAIS/EXPOSIçãO

O objetivo é consolidar e ampliar a missão da FAOP na formação e qualificação das 

pessoas, através de atividades culturais formativas da educação para o desenvolvimento 

humano nas áreas da arte, da preservação e restauração de bens culturais e dos ofícios 

tradicionais, da realização de atividades extensionistas, da manutenção das atividades e 

da ação educativa da Galeria de Arte, e da adequação de espaço.
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EvENTOS PATROCINADOS EM 2011

• International Conference on Atmospheric Electricity – ICAE, Rio de Janeiro (RJ);

• VII Conferência dos Advogados do DF, Brasília (DF);

• 28º Congresso Mineiro de Municípios, Belo Horizonte (MG);

• XXVIII Seminário Nacional de Grandes Barragens – NGB, Rio de Janeiro (RJ);

• Rio Bom de Mesa 2011, Rio de Janeiro (RJ);

• XXI Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, Florianópolis 

(SC);

• XXVII Encontro Nacional dos Contadores do Setor de Energia Elétrica, Natal (RN);

• 2º Congresso Fluminense de Municípios, Rio de Janeiro (RJ);

• 13° Prêmio ABRASCA de Melhor Relatório Anual de 2011, São Paulo (SP);

• XVIII Congresso Brasileiro de Custos, Rio de Janeiro (RJ);

• 4º Encontro de Auditores de Sistemas de Gestão, São Paulo (SP);

• Feira da Providência, Rio de Janeiro (RJ);

• Troféu Transparência 2011, São Paulo (SP);

• Fórum de Iluminação Pública, Belo Horizonte (MG);

• “Ministério Público Itinerante – O promotor de Justiça Perto de Você”: os moradores dos 

municípios de Periquito, Alpercata, Paracatu, Moeda e Brumadinho foram beneficiados 

com a caravana deste projeto, uma parceria entre FURNAS e o Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais (MPEMG), que visa a orientar a população sobre seus direitos e 

a forma de acessá-los.
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ANExO 5
DESEMPENHO 

AMBIENTAL
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PRINCIPAIS POLíTICAS ADOTADAS POR FURNAS PARA A 
SUSTENTABILIDADE

Política Ambiental

Como Empresa de geração e transmissão de energia elétrica, insumo básico para o 
desenvolvimento econômico e social, FURNAS reconhece que suas atividades podem 
levar a interferência ambiental, sendo seu compromisso conduzir as ações respeitando 
o meio ambiente, com base nos seguintes princípios:

- Integração da Política Ambiental às demais políticas da Empresa.

- Incorporação da componente ambiental às etapas de planejamento, projeto, construção 
e operação de seus empreendimentos.

- Atendimento à legislação ambiental e aos compromissos ambientais assumidos.

- Publicação das informações ambientais associadas a seus empreendimentos.

- Diálogo com empregados, comunidades e demais partes interessadas, tendo em vista 
a troca de informações e a busca de soluções participativas.

- Promoção de treinamento e participação em ações de educação ambiental, no que se 
refere às atividades da Empresa.

- Aperfeiçoamento de processos e incorporação de novas tecnologias visando à melhoria 
contínua do desempenho ambiental.

- Racionalização do uso de recursos naturais e combate ao desperdício de energia 
elétrica.

 
Política de Recursos Florestais

Objetivo 

Estabelecer princípios que orientem a Companhia quanto aos critérios de gestão, manejo 
e conservação de recursos florestais em consonância com a Política Ambiental e com a 
atividade fim da Companhia.
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Apresentação

FURNAS reconhece ser inerente à sua atividade fim a conservação do meio ambiente 
e todas as ações que envolvam o aproveitamento dos recursos naturais de maneira 
sustentável, a conservação da diversidade biológica e dos processos associados ao 
ecossistema florestal, núcleo desta política. 

A elaboração desta Política baseia-se na consideração de aspectos legais, práticas e 
experiências acumuladas e, principalmente, na busca da integração harmônica dos 
empreendimentos da Companhia com o meio ambiente.

Princípios

A Política de Recursos Florestais de FURNAS será orientada pelos seguintes princípios:

- Integrar esta política às demais Políticas da Companhia, em especial à Política 
Ambiental.

- Atender à legislação pertinente, às normas internas da Companhia e aos compromissos 
ambientais assumidos, bem como acompanhar a evolução de questões referentes às 
políticas florestais junto às entidades do setor elétrico e aos órgãos governamentais.

- Promover a valoração dos recursos florestais através de eventos, treinamento e 
capacitação das pessoas envolvidas na atividade fim da Companhia. 

- Planejar e gerenciar as atividades de manejo, tais como o controle e a supressão de 
vegetação, e de conservação de recursos florestais, de forma integrada, participativa 
e com ações descentralizadas, visando ao uso eficiente e ao melhor aproveitamento 
desses recursos, e à minimização das interferências ambientais.

- Estabelecer, implementar, avaliar e monitorar sistemas, planos, programas, processos 
e normas de gestão de recursos florestais da Companhia.

- Estimular o uso de modelos de certificação relacionados com o manejo e a conservação 
dos recursos florestais.

- Promover a conservação dos recursos florestais através da revegetação, reflorestamento 
e recomposição de vegetação nas áreas de propriedade de FURNAS para as quais não 
haja planos de utilização ou expansão, visando à proteção dos empreendimentos da 
Companhia, à melhoria da condição humana e à manutenção da biodiversidade. 

- Incentivar e apoiar programas ou projetos de conservação dos recursos florestais em 
áreas  adjacentes aos empreendimentos de FURNAS.
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- Promover ações de conservação genética dos recursos florestais, com especial interesse 
nas espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção ou com potencial econômico, 
visando à obtenção de matrizes para a produção de mudas ou para intercâmbio com 
outras instituições e à manutenção da representatividade da biodiversidade na área de 
seus empreendimentos.
 

Política de Educação Ambiental

Objetivo

Estabelecer princípios que norteiem as ações de Educação Ambiental da Companhia 
visando à promoção da melhoria da qualidade ambiental e sua sustentabilidade. 

Apresentação

Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo 
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial à melhoria da 
qualidade de vida e à sustentabilidade.

Sendo assim, FURNAS reconhece que a Educação Ambiental deve estar presente de forma 
articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo na Companhia. 

A elaboração desta Política baseia-se na necessidade de desenvolver na Companhia 
uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 
bem como estimular e fortalecer a consciência crítica sobre as questões ambientais 
incentivando a participação permanente de todos seus empregados na preservação do 
meio ambiente. 

Princípios

A Política de Educação Ambiental será orientada pelos seguintes princípios:

- Promover a implantação de um processo de Educação Ambiental na Companhia, 
assegurando sua continuidade e avaliando, sistematicamente, o impacto das ações de 
desenvolvimento tanto internas quanto externas.

- Compreender a concepção de ambiente, considerando as relações de interdependência 
entre os meios ecológico, socioeconômico e cultural, visando promover sua 
sustentabilidade.

- Assegurar que o diálogo e a cooperação entre culturas, saberes populares e científicos 
sejam agentes motivadores para a construção do conhecimento.

- Estimular a adoção de análise crítica na compreensão dos processos históricos de 
geração, de transmissão e de formas de uso de energia, considerando suas implicações 
para a vida em sociedade e para o meio ambiente.
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- Fomentar a participação das diversas áreas da Companhia na elaboração das ações 
voltadas à prevenção e à solução de problemas ambientais.

- Promover o desenvolvimento de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes 
e competências individuais e coletivas voltadas para a conservação de recursos naturais 
e para a melhoria da qualidade de vida, com justiça social e responsabilidade ambiental.

- Estar em consonância com as demais políticas da Companhia e com a legislação 
vigente.
 
Política de Recursos Hídricos

Objetivo

Estabelecer princípios que orientem a Companhia quanto aos critérios de utilização de 
recursos hídricos no cumprimento de suas atividades, consoante à Política Nacional de 
Recursos Hídricos e às demais políticas de FURNAS, visando à sustentabilidade do meio 
ambiente e de seus empreendimentos.
.

Apresentação

FURNAS conta com um sistema elétrico constituído de usinas hidrelétricas e termelétricas, 
subestações e linhas de transmissão, sendo a água o principal recurso natural para o 
cumprimento de suas atividades.

A implementação de uma política interna de recursos hídricos, em atendimento 
à legislação vigente e aos compromissos ambientais assumidos, é imprescindível 
para que FURNAS cumpra sua missão, aprimorando continuamente seu padrão de 
excelência no ciclo de energia elétrica, contribuindo para o bem estar da sociedade, para 
o desenvolvimento tecnológico e para a conservação do meio ambiente.
.

Princípios

A Política de Recursos Hídricos de FURNAS será norteada pelos seguintes princípios:

- Integrar esta política à Política Nacional de Recursos Hídricos e às demais Políticas da 
Companhia.

- Promover a integração com comunidades, associações e demais partes interessadas 
visando à troca de informações que auxiliem a implementação da Política de Recursos 
Hídricos, de forma participativa.

- Atuar em articulação com os órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos e com o Operador Nacional do Sistema Elétrico — ONS, visando a 
atenuar os efeitos adversos de eventos hidrológicos críticos sobre as populações situadas 
em locais que sofram influência dos empreendimentos da Companhia.

- Promover o uso racional da água, de forma a assegurar o atendimento ao mercado de 
energia elétrica sob responsabilidade de FURNAS, considerando seus usos múltiplos.
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 Os representantes deverão ter disponibilidade para atuar pessoalmente nos trabalhos 
que serão desenvolvidos pelo Comitê, inclusive para consultar as demais áreas de sua 
Diretoria sobre os assuntos ali tratados.

O suplente deverá assumir as atribuições e responsabilidades relativas ao Comitê, no 
caso de ausência ou impedimento do representante titular.

CONDUçãO DOS TRABALHOS

O Comitê se reunirá uma vez por mês durante o período de sua implantação e consolidação, 
ou extraordinariamente por solicitação de um de seus membros, mediante convocação 
a ser efetuada pelo seu Coordenador. Após esse período inicial, o Comitê decidirá qual 
deverá ser a periodicidade das reuniões para o desempenho de suas funções.

As reuniões deverão ser documentadas através de atas, a serem emitidas pelo Coordenador 
do Comitê, com consecutivo da GA.E, e divulgadas a todos os seus membros.
 

Política de Gestão de Resíduos

Objetivo

Estabelecer princípios para promover o gerenciamento dos resíduos associados às 
diversas atividades desenvolvidas pela Companhia.

Apresentação

Dentro de um contexto no qual os recursos naturais estão cada vez mais escassos, 
FURNAS reconhece a sua responsabilidade na gestão dos resíduos gerados nas atividades 
desenvolvidas na Companhia.

Desta forma, a política enfatiza a necessidade do controle sistemático dos resíduos, 
desde a sua geração até a sua destinação final, considerando o resíduo reutilizável ou 
reciclável como um bem socioeconômico, em conformidade com a legislação vigente. 

Princípios

A Política de Gestão de Resíduos será orientada pelos seguintes princípios:

- Promover e viabilizar ações de gestão de resíduos de forma integrada na Companhia, 
estimulando a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, de acordo 
com a legislação vigente.

- Controlar sistematicamente a geração, a coleta, a segregação, a estocagem, o transporte, 
o processamento, o tratamento, a recuperação e a destinação final dos resíduos gerados 
na Companhia. 

- Buscar fornecedores e prestadores de serviço que utilizem tecnologia ambientalmente 
correta, bem como adquirir produtos ou materiais que causem o menor impacto 
ambiental.

- Acompanhar o comportamento limnológico e da qualidade da água dos reservatórios das 
usinas da Companhia e dos demais corpos hídricos utilizados em seus empreendimentos, 
propondo medidas para prevenir e mitigar eventuais impactos nos recursos aquáticos, 
junto aos órgãos ambientais competentes, quando pertinente.

- Atuar na gestão dos recursos hídricos das bacias hidrográficas onde estão localizados 
seus empreendimentos.

- Promover a capacitação dos empregados de FURNAS, visando a aprimorar o 
conhecimento sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e sobre o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, bem como a sua representação em fóruns de 
recursos hídricos.

- Aplicar os princípios desta Política às etapas de planejamento, projeto, construção e 
operação de seus empreendimentos.
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- Oferecer treinamento e condições de segurança, de proteção e de preservação da saúde 
aos profissionais que atuam no manejo dos resíduos.

- Promover de forma continuada a educação ambiental e buscar a conscientização de 
seus colaboradores para a gestão de resíduos.

- Preservar a imagem de FURNAS como empresa social e ambientalmente responsável, 
no que se refere à gestão de resíduos junto às comunidades locais onde a Companhia 
possua instalações, aos órgãos ambientais e a outras partes interessadas. 

- Estabelecer, implementar, avaliar e monitorar sistemas, planos, programas, projetos 
e processos que contemplem a baixa geração de resíduos, bem como atos normativos 
sobre o assunto em FURNAS, em consonância com a Política Ambiental e com as demais 
políticas da Companhia.
 

Política de Sustentabilidade das Empresas Eletrobras

Declaração

Nós, das empresas Eletrobras, comprometemo-nos a contribuir efetivamente para o 
desenvolvimento sustentável das áreas onde atuamos e das comunidades de convivência, 
e a investir na pesquisa e na utilização de novas tecnologias, ambiental e socialmente 
responsáveis.

Ocupamos posição de destaque entre os líderes mundiais na produção de energia limpa 
e renovável e orientamos nossos negócios por práticas de gestão internacionalmente 
reconhecidas, buscando potencializar os impactos ambientais e sociais positivos, e 
minimizar os impactos negativos decorrentes das nossas atividades. Visamos ao equilíbrio 
econômico-financeiro, social e ambiental em nossas operações sem comprometer a 
qualidade de vida das gerações futuras.

Atuamos na busca da adoção das melhores práticas de governança corporativa e 
ratificamos, por meio do Código de Ética das empresas Eletrobras, o nosso compromisso 
ético com nossos colaboradores, acionistas, clientes, fornecedores, parceiros de 
negócios, sociedade e governos, assim como explicitamos todos esses compromissos 
no Planejamento Estratégico do Sistema Eletrobras. 

Objetivo

Estabelecer diretrizes que norteiem as ações das Empresas Eletrobras quanto à promoção 
do desenvolvimento sustentável, buscando equilibrar oportunidades de negócio com 
responsabilidade social, econômico-financeira e ambiental.

Conceitos

Colaboradores(as)
Conjunto de pessoas que formam a força de trabalho das empresas.



160 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

Comunidades de convivência
Aquelas com as quais a empresa interage e/ou convive em função do seu portfólio de 
negócios ou dos projetos desenvolvidos que visem à melhoria da qualidade de vida da 
população.

Eficiência energética
Capacidade de se converter a energia em serviço ou trabalho útil. Esta política tem um 
significado mais abrangente, referindo-se às ações para tornar mais eficiente a cadeia 
produtiva e o consumo de energia, gerando impactos ambientais positivos, colaborando 
assim na preservação dos recursos naturais e na postergação de investimentos. A 
atividade envolve aspectos tecnológicos como a adoção de equipamentos e processos 
eficientes, e comportamento, conscientização, educação e promoção do uso eficiente. 

Energia limpa
Aquela que na sua produção ou consumo não libera (ou libera poucos) gases ou resíduos 
que contribuam para o aquecimento global.

Energia renovável
Proveniente de ciclos naturais de conversão da radiação solar.

Matriz energética
Representação quantitativa da oferta das várias fontes de energia, ou seja, da quantidade 
de recursos energéticos oferecidos por um país, uma região ou uma empresa.

Partes interessadas
Públicos relevantes com interesses relacionados com as atividades da Companhia, ou 
ainda, indivíduos ou entidades que assumam algum tipo de risco, direto ou indireto, em 
face da sociedade.

Riscos
Efeitos de incertezas nos objetivos da empresa, gerados por deficiência em informações 
relacionadas a um evento, sua compreensão, conhecimento, consequências ou 
probabilidades. Podem ter impactos financeiros e/ou de imagem/reputação e, de acordo 
com o contexto, representar ameaças ou oportunidades. 

Sustentabilidade
Promoção do desenvolvimento visando a atender as necessidades da geração presente, 
sem afetar o atendimento às demandas das gerações futuras. Na visão empresarial 
significa fazer negócios promovendo a inclusão social (com respeito à diversidade cultural 
e aos interesses de todos os públicos envolvidos no negócio direta ou indiretamente), 
reduzindo – ou otimizando – o uso de recursos naturais e o impacto sobre o meio 
ambiente, preservando a integridade do planeta para as futuras gerações, sem desprezar 
a rentabilidade econômico-financeira do negócio.
 

Territórios de convivência
Locais em que se encontram as instalações físicas das empresas, ou onde elas 
desenvolvam projetos visando à melhoria da qualidade de vida da população.
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uso racional de recursos
Aproveitamento das potencialidades existentes no meio ambiente com o compromisso 
de adotar boas práticas socioambientais, buscando economicidade e eficiência, de forma 
a eliminar totalmente ou tornar mínima a necessidade de recuperação do patrimônio 
natural utilizado em prol do desenvolvimento.

Diretrizes

Promoção do desenvolvimento sustentável
Atuar como agente do desenvolvimento sustentável nos territórios de convivência das 
empresas Eletrobras.

Energia limpa e renovável
Priorizar a produção de energia limpa e renovável.

uso racional de recursos
Promover o uso racional de recursos naturais e materiais necessários aos processos, 
sistemas e operações das empresas Eletrobras.

Eficiência energética
Atuar como agente indutor da eficiência energética, buscando maior racionalidade 
no emprego dos recursos naturais e promovendo o desenvolvimento e a utilização de 
tecnologias, processos e sistemas para este fim.

P&D+I sustentável
Promover a pesquisa, o desenvolvimento científico e a inovação tecnológica, visando à 
melhoria de desempenho, à potencialização dos impactos positivos e à minimização dos 
impactos negativos nas atividades das empresas Eletrobras.

Compromisso com a ética e a transparência
Estabelecer relações éticas e transparentes com todas as partes  interessadas.

Respeito aos direitos humanos
Respeitar os direitos humanos estabelecidos nas leis, tratados e convenções nacionais 
e internacionais, não compactuando com qualquer violação no âmbito de atuação das 
empresas Eletrobras.

valor para as partes interessadas
Agregar valor e realizar operações com rentabilidade e competitividade de forma eficiente 
e eficaz, gerando retorno para os colaboradores, acionistas, clientes, fornecedores e 
demais partes interessadas.



162 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

Diálogo e engajamento
Estabelecer canais de diálogo amplo, transparente, permanente e estruturado com as 
partes interessadas, respeitando a equidade, a diversidade e a cultura das regiões onde 
atuamos, levando os subsídios dessa interação para as decisões empresariais.

Colaborador(a) cidadão(ã)
Estimular nos(as) colaboradores(as) o comprometimento com a sustentabilidade, de 
forma que desenvolvam uma atitude cidadã no ambiente corporativo e no seu cotidiano.

Condições de trabalho e de bem estar dos(as) colaboradores(as)
Garantir condições de trabalho e de bem-estar adequadas aos(às) colaboradores(as), de 
acordo com padrões nacionais e internacionais de saúde e segurança, demandando 
também esse comprometimento dos nossos fornecedores.

Qualidade de vida dos(as) colaboradores(as)
Promover o crescimento pessoal e profissional dos(as) nossos(as) colaboradores(as), 
assim como um ambiente de trabalho que inclua e valorize a equidade e a diversidade.

Compras e parcerias responsáveis
Incorporar requisitos socioambientais na contratação de bens e serviços e estimular essa 
inserção nas parcerias de negócios.

Gestão da sustentabilidade
Aprimorar os sistemas de gestão, de modo a promover e garantir a melhoria contínua 
dos processos empresariais, fortalecendo os princípios da sustentabilidade.

Gestão de Riscos
Atuar com o objetivo de minimizar e mitigar riscos financeiros, ambientais, sociais, 
operacionais e outros inerentes aos negócios das empresas Eletrobras.

Responsabilidades

Diretorias Executivas das empresas Eletrobras
Aprovar os termos dessa Política e garantir sua implementação, zelando pela observância 
de seus princípios em todas as suas decisões.

Comitê de Sustentabilidade do Sistema Eletrobras
Promover a articulação entre as empresas Eletrobras e propor Planos de Ação que 
viabilizem a implantação concreta dos princípios estabelecidos nessa Política.

unidades Organizacionais
Implantar os Planos de Ação propostos pelo Comitê de Sustentabilidade do Sistema 
Eletrobras.

Disposições Gerais

Tendo em vista o atendimento das particularidades de cada empresa, esta política pode 
ser desdobrada em outros documentos normativos específicos, sempre alinhados aos 
princípios e diretrizes estabelecidos neste documento.
Esta política foi aprovada por meio da Resolução nº 1046, de 29.09.2010.
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Licenças Obtidas em 2011

Licenças Prévias
Linha de Transmissão Bom Despacho 3-Ouro Preto 2
Linha de Transmissão Morro Vermelho-Alto Taquari 
Linha de Transmissão Mesquita-Viana 
Parque Eólico Miassaba 3*
Parque Eólico Rosada*
Parque Eólico Rei dos Ventos 1*
Parque Eólico Rei dos Ventos 3*
Parque Eólico São Paulo*
Parque Eólico São Benedito*

Licenças de Instalação
Linha de Transmissão Trindade-Carajás*
Linha de Transmissão Chapadão-Jataí*
Linha de Transmissão Mesquita-Viana*
Usina Hidrelétrica Teles Pires*
Parque Eólico Miassaba 3*

Licenças de Operação (licenciamentos corretivos)
Usina Hidrelétrica Furnas 
Usina Hidrelétrica Marimbondo 
Linha de Transmissão Angra-Loop São José-Grajaú 
Linha de Transmissão Funil-Volta Redonda 
Linha de Transmissão Santa Cruz-Palmares 1 
Linha de Transmissão Santa Cruz-Zin 
Linha de Transmissão Santa Cruz-Zin-Cosmos

Renovação de Licenças de Operação
Linha de Transmissão Ouro Preto 2-Vitória
Linha de Transmissão Batéias-Ibiúna
Linhas de Transmissão Ivaiporã-Itaberá 1 e 2 
Subestação Ivaiporã

*Empreendimentos realizados em parceria com outras Empresas, por meio de Sociedades de Propósito 

Específico (SPE)
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No âmbito federal
Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP
Comitê Paranaíba
Grupo de Implantação do Comitê do Rio Grande

No âmbito do estado do Rio de Janeiro
Comitê Estadual Médio Paraíba do Sul
Comitê Baixo Paraíba do Sul
Comitê Guandu

No âmbito do estado de Minas Gerais
Comitê do Entorno do Reservatório de Furnas – GD3
Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande – GD7
Comitê dos Afluentes Mineiros do Alto Rio Paranaíba – PN1

Participação de Furnas em fóruns de recursos hídricos
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 RETIRADA DE áGUA POR FONTE

MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DE qUALIDADE DA áGUA

Furnas                                          
Mascarenhas de Moraes                
L.C.B. de Carvalho               
Porto Colômbia                            
Marimbondo                             
Funil                                                 
Itumbiara                            
Corumbá                                     
Serra da Mesa                               
Manso                                                   

Em construção
Simplício                                   
Batalha                                                   

Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Bimestral

Bimestral
Bimestral

                                                   

37
10
   8
10
14
13
17
13
19
24

25
13

                                                   

1.216
    476
1.050
    320
1.440
    216
2.082
    375
1.275
    212

    333
      52

                                                   

1.440
   250
      47
   143
   438
      40
    778
      65
1.784
    427

     12
   138

                                                   

Em operação

Usina Hidrelétrica 
Pontos de 
amostragem PeriodicidadeGeração (MW) Área (km2) 

Ribeirão do Peixe                                                         185.710,00
Ribeirão Sarassará                                        292.757,00
Rio Paraíba do Sul                                     1.663.566,40
Rio Grande                                                      2.522.880,00
Rio São Marcos                                                            79.024,00
Córrego Louriçal                                                            14.415,00
Córrego Areia                                                            14.020,00
Córrego da Prata                                                                  900,00
CEDAE                                                                             95.371,30

TOTAL                                                                      4.830.564,00

Corpo d´água                                                         Volume (m3)
  

Não há fontes hídricas significativamente afetada pelas atividades de FURNAS.
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UNIDADES DE CONSERvAÇÃO APOIADAS POR FURNAS

                     Área de Proteção Ambiental Bacia do Rio Descoberto           GO/DF                            IBRAM      39.100
                     Área de Proteção Ambiental Cabeceiras do Rio Cuiabá       MT                              SEMA    473.411
                     Área de Proteção Ambiental do Planalto Central                         DF                           ICMBio    498.630
                     Área de Proteção Ambiental Foz do Rio Santa Teresa        TO                     Naturatins      50.000
                     Área de Proteção Ambiental Ilha do Bananal/Cantão        TO                     Naturatins      16.780
                     Área de Relevante Interesse Ecológico JK                                          GO                        SEMARH         2.311
                     Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta da Cicuta         RJ                           ICMBio            131
                     Estação Ecológica Itaberá                                                            SP                                  IF/SP            180
                     Estação Ecológica Itapeva                                                            SP                                  IF/SP            106
                     Floresta Nacional Mário Xavier                                                            RJ                           ICMBio            493
                     Floresta Nacional de Brasília                                                           DF                           ICMBio        9.369
                     Parque Ecológico Ezequias Heringer (antigo guará)        DF                        SEMARH            310
                     Parque Ecológico Municipal Fazenda Atalaia                          RJ Prefeitura Municipal                       
                                                                                                                                                                              de Macaé            235
                     Parque Ecológico Olhos D'Água                                                           DF                        SEMARH              16
                     Parque Estadual Águas do Cuiabá                                         MT                             SEMA      10.600
                     Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco                        GO                        SEMARH        3.100
                     Parque Estadual da Gruta da Lagoa Azul                                         MT                             SEMA      12.512
                     Parque Estadual da Serra do Mar                                                           SP                               IF/SP    315.000
                     Parque Estadual de Paraúna                                                          GO                        SEMARH         3.250
                     Parque Estadual do Jurupará                                                            SP                               IF/SP      26.250
                     Parque Estadual Massairo Okamura                                         MT                              SEMA         5.375
                     Parque Estadual Pirineus                                                          GO                        SEMARH         2.833
                     Parque Estadual São Camilo                                                           PR                                  IAP            385
                     Parque Estadual Serra de Caldas Novas                                         GO                        SEMARH      12.300
                     Parque Estadual Terra Ronca                                                          GO                        SEMARH      50.000
                     Parque Municipal Curió de Paracambi                                           RJ Prefeitura Municipal                   
                                                                                                                                                                      de Paracambi        1.100
                     Parque Natural Municipal da Cratera de Colônia                          SP                       SVMA/SP              53
                     Parque Nacional de Brasília                                                           DF                           ICMBio        9.369
                     Parque Nacional da Chapada dos Guimarães                        MT                             SEMA    251.847
                     Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros                        GO                           ICMBio      61.000
                     Parque Nacional da Serra da Bocaina                                     SP/RJ                           ICMBio    134.000
                     Parque Nacional da Serra dos Órgãos                                           RJ                           ICMBio      20.024
                     Parque Nacional de Itatiaia                                             MG/RJ/SP                           ICMBio      30.000
                     Parque Nacional Serra da Canastra                                                     MG                               ICMBio      71.525
                     Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá         RJ Prefeitura Municipal                       
                                                                                                                                                              de Volta Redonda            211
                     Parque Natural Rota das Garças                                                            ES Prefeitura Municipal                         
                                                                                                                                                                                de Viana              20
                     Reserva Biológica de Poço das Antas                                           RJ                           ICMBio        5.000
                     Reserva Biológica do Tinguá                                                            RJ                           ICMBio      26.000
                     Reserva Biológica União                                                            RJ                           ICMBio        2.923
                     Terra Indígena Avá-Canoeiro                                                          GO                              Funai      38.000
                     Terra Indígena Barragem                                                            SP                              Funai              26
                     Terra Indígena Krukutu                                                                             SP                              Funai              26
                     Terra Indígena Jaraguá                                                                             SP                              Funai                 2

                      Áreas Protegidas                                                                 Localização Órgão Gestor Área (ha) CONSERVAÇÃO 
DA 

BIODIVERSIDADE
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MUDAS PRODUzIDAS NOS vIvEIROS DE FURNAS

PLANTIO DE MUDAS

UHE Furnas                                           61.120             80.034                 29.765
UHE Luiz C.B. de Carvalho                          35.521             41.098                 45.382
UHE Marimbondo                          66.155             50.858                 56.111
UHE Itumbiara                                         134.109           291.540                 93.725
UHE Funil                                           27.664             17.350                           0
UHE Batalha                                          250.000             35.414                           0
UHE Simplício                                         131.929             27.227                           0

TOTAL                                                         706.498          543.521             224.983

                  

Número de Mudas   

 Local 200920102011

UHE Furnas                                               15.750            13.399                 19.688
CTE.O                                                                  3.300               1.911                    3.900
UHE Masc. De Moraes                                3.325               1.222                            0
UHE Luiz C. B. de Carvalho                               7.475             11.021                 19.324
UHE Porto Colômbia                                        0                       0                    3.355
UHE Marimbondo                              21.350             11.577                 17.166
UHE Itumbiara                                               19.275               9.288                 44.468
UHE Corumbá                                                         0             11.843                 11.110
UHE Funil                                                 9.525                       0                            0

TOTAL                                                                  80.000             60.261               119.011

                  

Número de Mudas   
 

Local 200920102011
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áREAS POTENCIALMENTE IMPACTADAS POR FURNAS E íNDICES
DE BIODIvERSIDADE

Área de pastagem, �orestal 
em estágio inicial – capoeira 
e área urbana

Área de pastagem, 
�orestal em estágio inicial 
– capoeira e área urbana

Vegetação secundária 
em estágio inicial 
a avançado

Vegetação secundária 
em estágio inicial 
a avançado

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Mata Atlântica

0,95

1,05

3

0,67

Mogi das Cruzes(SP)

Mogi das Cruzes(SP) 
e Itaquaquecetuba(SP)

Além Paraíba(MG), 
Sapucaia(RJ), 
Sumidouro(RJ), 
Duas Barras(RJ), 
Trajano de Moraes(RJ), 
Bom Jardim(RJ), Macaé(RJ) 
e Rio das Ostras(RJ)

Chiador(MG), 
Além Paraíba(MG), 
Sapucaia(RJ) e 
Rio de Janeiro(RJ)

Mogi das Cruzes(SP)

Mogi das Cruzes(SP) 
e Itaquaquecetuba(SP)

Além Paraíba(MG), 
Sapucaia(RJ), 
Sumidouro(RJ), 
Duas Barras(RJ), 
Trajano de Moraes(RJ), 
Bom Jardim/RJ, Macaé(RJ) 
e Rio das Ostras(RJ)

Chiador(MG), 
Além Paraíba(MG), 
Sapucaia(RJ) e 
Rio de Janeiro(RJ)

LT 345 kV Tijuco Preto- 
Itapeti(1)

LT 345 kV Itapeti- 
Nordeste(2)

LT 138 kV Simplício- 
Rocha Leão(1)

LT 138 kV Anta- 
Simplício(1)

 Localização da 
unidade em relação 
à área afetada

Tipologia Vegetacional 
e outras Áreas 
Potencialmente 
Impactadas

Bioma Afetado 
fora de Área 
Protegida(4)

Área (km2)Município(UF)Linhas de Transmissão

Unidade Operacional

UHE Porto Colômbia

UHE Luis Carlos 
Barreto de Carvalho

UHE Marechal 
Mascarenhas de Moraes

UHE Marimbondo

UHE Funil

Área (km2 
de reserva-
tório)

Usinas 
Hidrelétricas (UHE)

Cerrado lato sensu e �orestas 
mesó�las semidecíduas

Campos e pastagens, cultivos 
agrícolas, vegetação arbórea 
e arbustiva e solos rochosos 
expostos ou em preparo

Campo limpo, campo sujo, 
campo Cerrado, Cerrado, 
mata ciliar e campos de altitude

Cerca de 6% da área da bacia 
hidrográ�ca é composta 
de vegetação natural 
remanescente (mata nativa)

Vegetação secundária em 
estágio inicial a avançado 
de Mata Atlântica

Cerrado

Cerrado e Matas 
Semidecíduas

Cerrado e Matas 
Semidecíduas

Área de ecótono 
Cerrado e Mata Atlântica 
(�oresta estacional 
semidecidual)

Mata Atlântica

143

46,7

250

438

40

Não há

Zona de Amortecimento 
do PN da 
Serra da Canastra

Zona de amortecimento 
da REBIOE Duas Bocas(MG) 
e a zona de amortecimento 
do PN da 
Serra da Canastra

Não há

Zona de amortecimento 
do PN de 
Itatiaia e zona de 
amortecimento da 
Área Militar Agulhas 
Negras

Guaíra(SP) e Planura(MG), 
Conceição das Alagoas(MG) 
e Miguelópolis(SP)

Pedregulho(SP) e 
Sacramento(MG)

Ibiraci(MG)

Fronteira(MG) e Icém(SP)

Itatiaia(RJ), Resende(RJ), 
Queluz(SP), Areias(SP) e 
São José do Barreiro(SP)
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(1) Em implantação

(2) Operação futura já anunciada formalmente

(3) Sem referência de reservatório

(4) Todas as unidades apresentam alto grau de diversidade

APA — Área de Proteção Ambiental

APP — Área de Proteção Permanente

APE — Área de Proteção Especial

PE — Parque Estadual 

PN — Parque Nacional

PNM — Parque Natural Municipal

REBIO —  Reserva Biológica

REBIOE —  Reserva Biológica Estadual

Não há áreas protegidas 
impactadas

Adjacente à APA 
Nascentes do Rio Cuiabá 

Não há áreas protegidas 
impactadas

Afeta a zona de 
amortecimento da 
APP Estadual 
Ribeirão Santa Isabel e a 
zona de amortecimento 
da APE Estadual 
Córrego Espanha e 
Ribeirão Santa Isabel

REBIOE Duas Bocas(MG) 
e do PN da Serra da 
Canastra

Zona de amortecimento 
do PE da Serra de 
Caldas Novas

PN da 
Serra da Bocaina

PN
de Itatiaia
  
  
                      

UHE Anta em Sapucaia(RJ), 
UHE Simplício em Além 
Paraíba(MG), Três Rios(RJ) 
e Chiador(MG)

Cuiabá(MT)

Minaçu(GO)

Cristalina(GO) e 
Paracatu(MG)

São José da Barra(MG) e 
São João Batista do 
Glória(MG) 

Caldas Novas(GO)

Paraty(RJ)

Itatiaia(RJ)  
  
                      

Pastagens e remanescentes 
�orestais de Mata Atlântica

Cerrado lato sensu

Cerrado lato sensu

Cerrado lato sensu

Cerrado lato sensu e 
área de pastagem

Cerrado lato sensu

Vegetação secundária em 
estágio inicial a avançado 
de Mata Atlântica

Vegetação secundária em 
estágio inicial a avançado 
de Mata Atlântica    

Mata Atlântica

Cerrado

Mata Atlântica

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Mata Atlântica

Mata Atlântica

  
                      

17

427 

1.784(3)

138(3)

1.440

65

Área menor 
que 0,5 km2

Área menor 
que 0,5 km2

  
                      

AHE Simplício – 
Queda Única (engloba 
UHE Anta e UHE Simplício)(1)

 APM Manso

UHE Serra da Mesa

AHE Batalha(1)

UHE Furnas

UHE Corumbá 

Estações de 
Telecomunicações (ET)

ET Pedra da Macela

ET Agulhas Negras  
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ESPéCIES DA FAUNA SILvESTRE AMEAÇADAS SEGUNDO A IUCN

Alipiopsitta xanthops
Alouatta caraya
Amphisbaena alba
Anodorhynchus hyacinthinus
Anthus nattereri
Ara ararauna
Ara macao
Aratinga auricapillus
Aratinga solstitialis
Asio �ammeus
Blastocerus dichotomus
Bothrops jararacussu
Brachyteles arachnoides
Bradypus variegatus
Buteo magnirostris
Caiman latirostris
Callithrix aurita
Callithrix �aviceps
Callithrix penicillata
Campephilus robustus
Caprimulgus maculicaudus
Cebus apella
Chrysocyon brachyurus
Cistothorus platensis
Charitospiza eucosma
Columbina cyanopis
Columbina passerina
Coragyps atratus
Crax fasciolata
Crotophaga ani
Crypturellus tataupa
Crypturellus undulatus
Cuniculus paca
Dasypus novemcinctus
Dermatonotus muelleri
Didelphis marsupialis
Euphractus sexcinctus0
Furnarius rufus
Gallinula chloropus
Harpia harpyja
Harpyhaliaetus coronatus
Hydrochoerus hydrochaeris
Hylocryptus rectirostris
Lasiurus cinereus
Leontopithecus rosalia
Leopardus colocolo
Leopardus pardalis 
Leopardus tigrinus
Leopardus wieddi
Lontra longicaudis
Mazama americana
Mergus octosetaceus
Mimus saturninus

 Em
pr

ee
nd

im
en

to
s 

em
 q

ue
 e

st
á 

pr
es

en
te

 a
 e

sp
éc

ie

Po
uc

o 
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eo
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nt

e 
ou
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os
 

in
su

�c
ie

nt
es

 Q
ua

se
 a

m
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ça
da

 

Vu
ln

er
áv

el

Em
 p

er
ig

o

Cr
iti

ca
m

en
te

em
 p

er
ig

o

Ex
tin

to
 n

a 
na

tu
re

za

Ex
tin

to

Espécies/Categoria

i
l
a
a
c

a, i
a
i
a
i
a
c
f
c
a
a

a, f
1, 2, c

l
c
i

c, l
a, e, i

i
i
l
a
c

a, l, i
a
a

a, l
a
a
a

a, l
c
c
c
l
i
c
i
l
a
a
a

a, l, i
c
c
c

c, l
c

0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1

  1
  0
  0
  0
  0
  0
  1
  1
  0
  1

1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

  0
  1
  1
  0
  1
  0
  0
  0
  0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
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c
1, 2, 3, 4, l, e, i

l
f
f
a
a

c, l
a, i
c
c
c
f
l
i
c
f

a, l, i
a
a
i
i
a

3, 4, e, i
l

a, l, i
c, l

i
l
c

c, l
l
l
i
c
i

c, l
a
a
a
c
a

a, l
l
l
l

 0
 0
 1
 1
 1
 0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1

28

 1
 0
 0
 0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0

17

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0

6

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Morphnus guianensis
Myrmecophaga tridactyla
Nasua nasua
Nyctibius aethereus
Odontophorus capueira
Ozotoceros bezoarticus
Parides ascanius
Passer domesticus
Pathera onca
Penelope obscura
Phibalura �avirostris
Piaya cayana
Pilherodius pileatus
Pipile pipile
Pipra fasciicauda
Pitangus sulphuratus
Platyrrhinus reci�nus
Priodontes maximus
Pseudalopex vetulus
Pseudis paradoxa
Porphyrospiza caerulescens
Pteroglossus castanotis
Pteronura brasiliensis
Puma concolor
Pyroderus scutatus
Rhea americana
Rhynchotus rufescens
Sarcoramphus papa
Sarkidiornis melanotos
Sicalis �aveola 
Speothos venaticus
Spizaetus ornatus
Spizaetus tyrannus
Sporophila collaris
Sylvilagus brasiliensis
Suiriri islerorum
Tamandua tetradactyla
Taoniscus nanus
Tapirus terrestris
Tayassu pecari
Thraupis cyanoptera
Tinamus solitarius
Tolypeutes tricinctus
Tropidurus torquatus
Volatinia jacarina
Zonotrichia capensis

TOTAL
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Tabela de identificação do empreendimento

Linhas Transmissão (LT)

1) LT 345 kV Tijuco Preto-Itapeti (em implantação)

2) LT 345 kV Itapeti-Nordeste (operação futura já 

   anunciada formalmente)

3) LT 138 kV Simplício-Rocha Leão (em implantação)

4) LT 138 kV Anta-Simplício (em implantação)

Usinas Hidrelétricas (UHE)

a) UHE Porto Colômbia

b) UHE Luis Carlos Barreto de Carvalho

c) UHE Marechal Mascarenhas de Moraes

d) UHE Marimbondo

e) UHE Funil

f) AHE Simplício — Queda Única (engloba UHE 

Anta e UHE Simplício), em implantação

g) APM Manso

h) UHE Serra da Mesa

i) AHE Batalha, em implantação

j) UHE Furnas

l) UHE Corumbá 

Estações de Telecomunicações (ET)

A) ET Pedra da Macela

B) ET Agulhas Negras
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Quase 
ameaçado

Quase 
ameaçado

Quase 
ameaçado

Quase Ameaçado

Vulnerável

Quase ameaçado

Quase ameaçado

-

Vulnerável

Vulnerável

-

-

Vulnerável

-

-

-

Vulnerável

Vulnerável

Vulnerável

-

-

-

-

-

-

-

-

Penelope 
obscura

Spizaetus 
tyrannus

Drymophila 
ochropyga

Phylloscartes 
di�cilis

Hemitriccus 
orbitatus
Procnias 
nudicollis

Pyroderus 
scutatus

Thaptomys 
nigrita

Mamíferos

Aves

Estadual (SILVEIRA 
et al. 2010)

Estadual (Decreto 
nº 56.031/2010)NacionalGlobal

Status de ConservaçãoNome do TáxonGrupo Animal

Vulnerável

-

-

-

-

REPOvOAMENTO DOS RESERvATÓRIOS COM ALEvINOS

ESPéCIES AMEAÇADAS IDENTIFICADAS NO PARqUE MUNICIPAL
DA SERRA DO ITAPETy – 2011

193.792
266.810
518.194

 
2011
2010
2009
 
   

Número de alevinos soltosAno

SILVEIRA, L. F.; BENEDICTO, G.; SCHUNK, F.; SUGIEDA, A. Z. Aves. p. 28-87 In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de 

Extinção no Estado de São Paulo – vertebrados. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente. 2010.
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GESTÃO DE RESíDUOS 

438
81
33
46

598

268
51

44,7
23

386,7

19
58
51
29

338

Sucata ferrosa
Sucata de cobre / latão nu
Sucata de alumínio e cabo de alumínio com alma de aço
Sucata de cabo isolado de cobre e alumínio

TOTAL
   

Material (t)

200920102011

SUCATAS
ALIENADAS

113,55
20,41
55,18

1,61

93,56
11,02
86,65

0,23

124,43
26,79
44,76

1,07

Papel 
Plástico 
Metal 
Vidro 

   

Material (t)

200920102011

RESÍDUOS
DOADOS
COLETA 

SELETIVA

1592
514

83

79
-

366

2011
2010
2009

Baterias ácidas 
(Nº de peças)

Ano Baterias alcalinas  
(Nº de peças)

BATERIAS
DESCARTADAS

   1.071.211
421.515
2.273,85

    1.400
438.500

      443

 
Descrição
Óleo diesel (L)
Óleo mineral isolante (L)
Sílica gel (kg)

 
   

20102011

MATERIAIS 
NÃO RENOVÁVEIS

11.725 peças
170 kg

Lâmpadas �uorescentes usadas
Lâmpadas �uorescentes quebradas

2009

14.150 peças
300 kg

Lâmpadas �uorescentes usadas
Lâmpadas �uorescentes quebradas

2010

14.100 peças  
100  kg

Lâmpadas �uorescentes usadas
Lâmpadas �uorescentes quebradas

2011

 
Ano               Produto                                                          Quantidade

 
   

LÂMPADAS
DESCARTADAS
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL — COMUNIDADES 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CONSERvAÇÃO DE ENERGIA 

Nº de pessoas  
   440
   462
   112
2.960

3.974

   

UHE Batalha
LT 500 kV Bom Despacho 2-Ouro Preto 3
LT 345 kV Tijuco Preto-Itapeti-Nordeste
Outros (Feiras, Eventos, etc)

TOTAL

   

Programas de Educação Ambiental para as comunidades  

Nº de pessoas  
     721
39.246
   1.625
13.285
34.950

89.845

   

Furnas/Procel nas Escolas – professores
Furnas Procel nas escolas – alunos nível fundamental
Energia da Sabedoria
Palestras Técnicas
Eventos

TOTAL

   

Projeto  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL — PúBLICO INTERNO

307

6,45

149

3,04

779

12,16

Número de empregados treinados nos 
   programas de educação ambiental
Percentual de empregados treinados nos programas 
   de educação ambiental / total de empregados (%)

   

Palestras para o Público Interno

200920102011
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   50,6

   42,33

        -
      6,89
   58,55

107

265,37

327,54

   

114,76

109,87

   13,76
     8,13
204,85

325

776,37

871,53

   

Prédio do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo
Centro Cívico da Prefeitura Municipal de Mogi 
   das Cruzes (SP)
Sistemas de Saneamento do Semae de Mogi das 
   Cruzes (EEE Ilha Marabá, ETA Sabaúna, 
   EEE Casarejos, EEA Taísa)*
Secretaria Estadual de Educação de Valinhos (MG)
Subestação de Adrianópolis
Ministério de Minas e Energia
   Sistema de Iluminação

Subtotal

TOTAL 

   

Outros 

Redução de 
Demanda
(kW)

Energia 
Economizada
(MWh/Ano)

POTENCIAL DE ECONOMIA

  5,07
  5
  7,71
  6,4
  9,93
10,55
  6,08
  6,19
  5,24

62,17

    6,4
    7,33
  11,71
  10,91
  16,44
  16,06
     9,41
     8,89
     8,01
   
   95,16

Escola Municipal Ana Guedes
EM Ápio Cardoso
EM Cel Augusto
EM José Lucas
EM  Ivan Diniz
EM Avelino Camargos
EM Pedro Pacheco de Souza
EM Vasco Pereira da Fonseca
EM Antônio Carlos Lemos

Subtotal

Parceria com a Secretaria Municipal 
de Contagem  

DIAGNÓSTICOS ENERGéTICOS REALIzADOS EM 2011

(*)  Não houve Redução de Demanda na Ponta, pois foi recomendada a troca dos motores atuais por motores de alto 

rendimento com mesma potência.
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INvESTIMENTO EM CONSERvAÇÃO E EFICIêNCIA ENERGéTICA

(1) Reluz Goiânia – Financiado pela Eletrobras para a Prefeitura de Goiânia.

(2) Otimização energética da Assessoria de Estudos e Programas de Conservação de Energia e do Bloco P, no Escritório 

Central  de FURNAS.

(3) Reluz Jataí – Financiado pela Eletrobras para a Prefeitura de Jataí.

(4) Otimização energética do sistema de iluminação de emergência do Bloco E, do Escritório Central de FURNAS.

(5) Os recursos aplicados em 2011 refletem o corte orçamentário e a redução de pessoal.

534
0

534

165(2)
0
165

75(4)
0
75

Instalações próprias (na empresa)
Recursos investidos próprios 
Recursos investidos de terceiros
Total dos recursos

   

TIPO DE PROJETO

200920102011

5.777
   250
6.027

0
8.146(1)
8.146

0
0
0

6.700
301

7.001

0
0
0

0
0
0

5.167
   153
5.320

0
5.996(3)
5.996

0
0
0

Educação – Conservação e uso racional de energia
Recursos investidos próprios(5)
Recursos investidos de terceiros
Total dos recursos

Iluminação pública
Recursos investidos próprios
Recursos investidos de terceiros 
Total dos recursos

Serviço público
Recursos investidos próprios
Recursos investidos de terceiros
Total dos recursos

   

TIPO DE PROJETO

200920102011
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EFICIENTIzAÇÃO ENERGéTICA – ENERGIA ECONOMIzADA
E CUSTO EvITADO

 (1) Reluz Goiânia – Financiado pela Eletrobras para a Prefeitura de Goiânia.

 (2) Considerando apenas o número de alunos no FURNAS/Procel nas Escolas e tomando como base que a Eletrobras 

considera que cada pessoa capacitada pelo Programa A Natureza da Paisagem – Energia: Recurso da Vida economiza 

12,50 kWh/mês. Levando-se em consideração que foram 45.809 alunos capacitados em 2010, houve uma economia de 

572,61 MWh/mês, ou seja, 6.871,35 MWh/ano.

(3) Economia em projetos internos, no Escritório Central.

(4) Para o ano de 2009, o valor é decorrente da energia economizada em projetos internos baseados na tarifa da Light de 

novembro de 2009 (Resolução ANEEL nº 905/09), não incluindo a redução na demanda de ponta.

        6.244,87
        1.430
1.394.104

                0
                0
                0

           353,91
           239
     86.081

                0
                0
                0

        6.871,35
                0
1.586.382,78

                6,70
                2,66
        1.547

     3.210,96
        733
780.996

             0
             0
             0

          70,76
            8
  17.211

Iluminação pública 
Energia economizada (MWh/ano)(1)
Redução na demanda de ponta (kW) 
Custo evitado com a energia economizada (R$)

Serviço público 
Energia economizada (MWh/ano)(2)
Redução na demanda de ponta (kW)
Custo evitado com a energia economizada (R$)

Instalações próprias (FURNAS)
Energia economizada (MWh/ano)(3)
Redução na demanda de ponta (kW)(3) 
Custo evitado com a energia economizada (R$)(4)

   

200920102011

CONSUMO DE ENERGIA DIRETA

CONSUMO DE COMBUSTívEL DAS USINAS TéRMICAS

181
39

0

10.918.016*
1.042.094 

0

           0
29.117 
           0

44.492.629*
—
—

2011
2010
2009

Ano Energia 
Gerada (GWh) 

Óleo Diesel 
Especial (L)

Óleo Diesel 
(L)

Gás Natural
(m3)

* UTE Santa Cruz.
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CONSUMO DE COMBUSTívEIS: FROTA PRÓPRIA DE vEíCULOS

ESCRITÓRIO CENTRAL

* Valores revisados e corrigidos em relação aos valores informados no Relatório de 2010.

EMISSõES DE CO2 EqUIvALENTE EM 2011

FONTES FIxAS 

Óleo Diesel Especial – UTE*                                   381.321,81                        27.395,44
Óleo Diesel                                                                      1.088,34                                78,19
Gás Natural – UTE*                                                1.639.287,42                        92.046,42
Gás Natural                                                                         757,61                                42,54
Gasolina                                                                              192,80                                11,04
GLP                                                                               336,72                                21,26

TOTAL                                                                  2.022.984,70                    119.594,89

                                                                                              

                             Emissões  (t CO2 e)Combustível Não Renovável                 Energia (GJ)

SF6                                                                             4.300,00                       102.770,00
HFC - 134 a                                                               923,02                            1.199,92
R 22                                                                          49.488,22                                          0
PFC 116                                                                                313,77                            2.886,72
CO2                                                                             5.778,66                                    5,78

TOTAL                                                                         60.803,67                     106.862,42

Emissões  (t CO2 e)Quantidade  (kg)Emissões fugitivas

Diesel (L)                                                     889.930           871.226*      895.541
Gasolina  (L)                                                     580.042           468.389*      610.932

Combustível Renovável   
Álcool  (L)                                                       16.466             18.706*        16.774

Combustível   Não Renovável
200920102011
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FONTES MÓvEIS 

RESUMO DAS EMISSõES DE CO2 EqUIvALENTE EM 2011

TOTAL ESCOPO 1 – FONTES FIxAS E FONTES MÓvEIS

TOTAL ESCOPO 2 – ELETRICIDADE

Fontes �xas e fontes móveis            2.895.148,30 281.150,64

                                                                                              

   t CO2 e     GJ Consumo

Eletricidade                                   67.035,01 241.326,05 1.957,42
                                                                                              

                                                          t CO2 e                                                  GWh        GJ Consumo

Óleo Diesel                                              407.671,37                                  29.700,68
Gasolina                                                             416.570,16                                .24.821,47
GLP                                                                    1.810,83                                        116,73
GNV                                                                              487,08                                        28,72

                                                                                              
Etanol Hidratado                                                45.624,16                                        25,73

TOTAL                                                                 872.163,60                              .54.693,33

                                                                                              

                             Emissões  (t CO2 e)

      Combustível  Renovável

Combustível Não Renovável                 Energia (GJ)

EMISSõES DE SOx E NOx

224,8139,25

tNOxtSOx
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DETALhAMENTO DOS GASTOS E INvESTIMENTOS EM 
PROTEÇÃO AMBIENTAL (R$ Mil)

AÇÃO jUDICIAL RELACIONADA AO MEIO AMBIENTE 2011

2.000.000,00 (Depósito em caução 
efetuado em 05/08/2011, pedido 
nº D11168)

Instituto Ambiental do Paraná (IAP)

Explosão seguida de incêndio e 
vazamento de óleo isolante do 
Autotransformador ATO1-B 

SE Ivaiporã.  Processo nº 5.942.831-4

Auto de infração nº 48.351/2004
Fase do Processo: Ação Declaratória  
Proc. Judicial nº 0044803-55.2011.8.16.0004

Valor em R$ estimado* 
para 31/12/2011 

Órgão expedidor

Objeto

Vara Federal

Processo Valor superior a R$ 1.000 mil.

Gastos: Manutenção nos processos
operacionais para a melhoria do meio ambiente               24.165                    22.687

Investimentos: Preservação e/ou recuperação 
de ambientes degradados                                                 42.996                    31.747

Investimentos: Educação ambiental para 
a comunidade                                                                                         521                          348

SubTotal                                                                                  67.681                          54.782

Outros projetos ambientais                                                                 1.372                      7.187

TOTAL                                                                                                       69.053                    61.969

TIPO
20102011
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5.600,002.884.500,00Valor em R$ 
estimado*
para 31/12/2011 

Instituto Estadual de 
Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos 
(IEMA), do Espírito 
Santo

IbamaÓrgão expedidor

Provocar assoreamento 
de olho d’água através 
de carreamento de solo 
proveniente de talude 
desprovido de cobertura 
vegetal.

SE Viana

Auto de multa nº 323/10-SAIA 
e Auto de intimação 
nº 250/2010-SAIA.
Fase do processo: 
FURNAS protocolou a 
defesa em 28/10/2010 
junto à IEMA

Não implantação de 
programas ambientais 
de conservação da 
�ora com referência ao 
rio São Marcos, entre 
Cristalina (GO) e 
Paracatu (MG)

UHE Batalha

Auto de infração 
nº 687170-D/10 27/8/2010.
Fase do Processo: A defesa 
foi apresentada 
tempestivamente em 
15/09/2010

Objeto

Empreendimento

Sanção

SANÇõES ADMINISTRATIvAS DE NATUREzA AMBIENTAL 2010/2011

* Valores dos processos judiciais  e sanções administrativas foram atualizados em 30/12/2011, baseando-se, para tal, 

na taxa Selic, de acordo com o Art. 24 e seu parágrafo único, da Resolução Normativa Nº 63, de 12/5/2004, conforme 

previsto no § 5º do Art. 17 do Anexo I do Decreto Nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, já incluídos nas contingências 

para Eletrobras.
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UHE Santo Antônio (RO)
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TABELA 
GRI



184 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

Todas as unidades 
operacionais (inclusive 
as em fase de operação) 
encontram-se em 
território brasileiro.

5

20, 34, 35

16
16
20 e 31

103

16
24

16
30

26

9

9

9

103

9

9

9

9

84

6.2 

6.2

6.2

 Estratégia e Análise 
 Declaração do detentor do cargo com 
 maior poder de decisão na organização.
 Descrição dos principais impactos, 
 riscos e oportunidades.

 Per�l Organizacional
 Nome da Organização.
 Principais marcas, produtos e/ou serviços.
 Estrutura operacional da organização, 
 incluindo principais divisões, unidades 
 operacionais, subsidiárias e joint ventures.
 Localização da sede da organização.
 Número de países em que a organização 
 opera e nome dos países em que suas 
 principais operações estão localizadas 
 ou são especialmente relevantes para 
 as questões de sustentabilidade 
 cobertas pelo relatório. 
 Tipo e natureza jurídica da propriedade.
 Mercados atendidos (incluindo 
 discriminação geográ�ca, setores 
 atendidos e tipos de clientes/bene�ciários). 
 Porte da organização.
 Principais mudanças durante o período 
 coberto pelo relatório referentes a 
 porte, estrutura ou participação acionária.
 Prêmios recebidos no período coberto 
 pelo relatório.

 Parâmetros para o Relatório
 Período coberto pelo relatório (como 
 ano contábil/civil) para as informações 
 apresentadas. 
 Data do relatório anterior mais 
 recente (se houver). 
 Ciclo de emissão de relatórios (anual, 
 bienal, etc.). 
 Dados para contato em caso de 
 perguntas relativas ao relatório 
 ou ao seu conteúdo.
 Processo para a de�nição do conteúdo 
 do relatório.
 Limites do relatório (como países, 
 divisões, subsidiárias, instalações 
 arrendadas, joint ventures, fornecedores).
 Declaração sobre quaisquer limitações 
 especí�cas quanto ao escopo ou ao 
 limite do relatório.
 Base para a elaboração do relatório no 
 que se refere a joint ventures, subsidiárias, 
 instalações arrendadas, operações 
 terceirizadas e outras organizações que 
 possam afetar signi�cativamente a  
 comparabilidade entre períodos e/ou 
entre organizações.
 Técnicas de medição de dados e as bases 
 de cálculos, incluindo hipóteses e técnicas, 
 que sustentam as estimativas aplicadas à 
 compilação dos indicadores e outras 
 informações do relatório. Explique 
 quaisquer decisões que não se apliquem 
 aos protocolos de indicadores da GRI ou 
 que divirjam substancialmente deles.
 

Diretriz 
1.1

1.2 

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

ObservaçõesPáginasPrincípio do 
Pacto Global

Cláusulas da 
ISO 26000

Diretrizes / Indicadores 
da GRI G3

Todos os dados contábeis 
divulgados neste relatório 
foram previamente auditados 
nas demostrações contábeis, 
constantes do Relatório Anual 
(disponível em 
www.furnas.com.br).
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7.5.3

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

Não houve mudança 
signi�cativa de escopo,
limite ou métodos 
de medição.

Este relatório não 
foi submetido à 
veri�cação externa.

178

183

29 e 112

29

29

29

58

31

33

3.10

3.11

3.12

3.13

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

 Explicação das consequências 
 de quaisquer reformulações de 
 informações fornecidas em 
 relatórios anteriores e as razões 
 para tais reformulações (como 
 fusões ou aquisições, mudança 
 no período ou ano-base, na 
 natureza do negócio, em 
 métodos de medição).
 Mudanças signi�cativas em 
 comparação com anos anteriores 
 no que se refere a escopo, limite 
 ou métodos de medição aplicados 
 no relatório.
 Tabela que identi�ca a localização 
 das informações no relatório.
 Política e prática atuais relativas à 
 busca de veri�cação externa 
 para o relatório.

 Governança, Compromissos e Engajamento
 Estrutura de governança da 
 organização, incluindo comitês sob 
 o mais alto órgão de governança 
 responsável por tarefas especí�cas, 
 tais como estabelecimento de 
 estratégia ou supervisão da 
 organização.
 Indicação caso o presidente do 
 mais alto órgão de governança 
 também seja um diretor executivo 
 (e, se for o caso, suas funções 
 dentro da administração da 
 organização e as razões 
 para tal composição).
 Para organizações com uma 
 estrutura de administração unitária, 
 declaração do número de membros 
 independentes ou não-executivos 
 do mais alto órgão de governança.
 Mecanismos para que acionistas e 
 empregados façam recomendações 
 ou deem orientações ao mais alto 
 órgão de governança.
 Relação entre remuneração para 
 membros do mais alto órgão de 
 governança, diretoria executiva e 
 demais executivos (incluindo 
 acordos rescisórios) e o 
 desempenho da organização 
 (incluindo desempenho social 
 e ambiental).
 Processos em vigor no mais alto 
 órgão de governança para assegurar 
 que con�itos de interesse 
 sejam evitados.
 Processo para determinação das 
 quali�cações e conhecimento dos
 membros do mais alto órgão de 
 governança para de�nir a estratégia
 da organização para questões
 relacionadas a temas econômicos,
 ambientais e sociais.

ObservaçõesPáginasPrincípio do 
Pacto Global

Cláusulas da 
ISO 26000

Diretrizes / Indicadores 
da GRI G3
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37

32 e 34

33

5 

114

114 a 116

38 e 39

39

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

 Declarações de missão e valores, códigos 
 de conduta e princípios internos 
 relevantes para o desempenho
 econômico, ambiental e social, assim
 como o estágio de sua implementação.
 Procedimentos do mais alto órgão
 de governança para supervisionar
 a identi�cação e a gestão por parte da
 organização do desempenho econômico,
 ambiental e social, incluindo riscos
 e oportunidades relevantes, assim
 como a adesão ou conformidade com
 normas acordadas internacionalmente,
 códigos de conduta e princípios.

Compromissos com iniciativas externas
 Processos para a auto-avaliação do
 desempenho do mais alto órgão de
 governança, especialmente com
 respeito ao desempenho econômico,
 ambiental e social. 
 Explicação de se e como a organização
 aplica o princípio da precaução.
 Cartas, princípios ou outras iniciativas
 desenvolvidas externamente de caráter
 econômico, ambiental e social que a
 organização subscreve ou endossa.
 Participação em associações (como
 federações de indústrias) e/ou
 organismos nacionais/ internacionais
 de defesa em que a organização:
 • possui assento em grupos responsáveis
   pela governança corporativa;
 • integra projetos ou comitês;
 • contribui com recursos de monta além
   da taxa básica como organização associada;
 • considera estratégica sua atuação
    como associada.

Engajamento dos stakeholders
 Relação de grupos de stakeholders
 engajados pela organização.
 Base para a identi�cação e seleção
 de stakeholders a serem engajados.
 Abordagens para o engajamento dos
 stakeholders, incluindo a frequência do
 engajamento por tipo e por grupos
 de stakeholders.
 Principais temas e preocupações que
 foram levantados por meio do
 engajamento dos stakeholders
 e que medidas a organização
 tem adotado para tratá-los.

ObservaçõesPáginasPrincípio do 
Pacto Global

Cláusulas da 
ISO 26000

Diretrizes / Indicadores 
da GRI G3



187RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

ObservaçõesPáginasPrincípio do 
Pacto Global

Cláusulas da 
ISO 26000

Diretrizes / Indicadores 
da GRI G3

7

1

6

6 

1

9

FURNAS é patrocinadora 
instituidora da Real Grandeza 
– Fundação de Previdência e 
Assistência Social – FRG, 
pessoa jurídica sem �ns 
lucrativos, que tem por 
�nalidade complementar 
benefícios previdenciários de 
seus participantes. Atualmente, 
a FRG administra dois planos 
de benefícios: um na 
modalidade de Benefício 
De�nido (BD) e outro na 
modalidade de Contribuição 
De�nida (CD).

FURNAS não recebe recursos 
governamentais

52 a 55, 
73, 76 e 102

98

126

69

71 e 72

6.8
6.8.3
6.8.7
6.8.9

6.5.5

6.4.4
6.8

6.6.6
6.8
6.8.5
6.8.7
6.8
6.8.5
6.8.7

6.3.9
6.8
6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.8.7
6.8.9
6.3.9
6.6.6
6.6.7
6.7.8
6.8
6.8.5
6.8.6
6.8.7
6.8.9

Indicador  Desempenho Econômico
 Valor econômico direto gerado e 
 distribuído, incluindo receitas, custos
 operacionais, remuneração de
 empregados, doações e outros
 investimentos na comunidade, lucros
 acumulados e pagamentos para
 provedores de capital e governos.
 Implicações �nanceiras e outros riscos
 e oportunidades para as atividades da
 organização devido a mudanças 
 climáticas.
 Cobertura das obrigações do plano de
 pensão de benefício de�nido que a
 organização oferece.

 Ajuda �nanceira signi�cativa recebida
 do governo.

 Presença no mercado
 Variação da proporção do salário mais
 baixo comparado ao salário mínimo
 local em unidades operacionais
 importantes.
 Políticas, práticas e proporção de gastos
 com fornecedores locais em unidades
 operacionais importantes.

 Procedimentos para contratação local
 e proporção de membros de alta
 gerência recrutados na comunidade
 local em unidades operacionais
 importantes. 

 Impactos econômicos indiretos
 Desenvolvimento e impacto de
 investimentos em infra-estrutura e
 serviços oferecidos, principalmente para
 benefício público, por meio de
 engajamento comercial, em espécie
 ou atividades pro bono.

 Identi�cação e descrição de impactos
 econômicos indiretos signi�cativos,
 incluindo a extensão dos impactos.

EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6

EC7

EC8

EC9

•O ingresso de empregados em 
FURNAS se dá exclusivamente 
por concurso público. 
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EN1

EN2

EN3

EN4

EN5

EN6

EN7

EN8

EN9

EN10

EN11

EN12

EN13

EN14

EN15

Desempenho Ambiental

 Materiais
 Materiais usados por peso ou volume.

 Percentual dos materiais usados
 provenientes de reciclagem.

 Energia
 Consumo de energia direta discriminado 
 por fonte de energia primária.

 Consumo de energia indireta 
 discriminado por fonte e energia primária.

 Energia economizada devido a melhorias
 em conservação e e�ciência.
 Iniciativas para fornecer produtos e
 serviços com baixo consumo de energia,
 ou que usem energia gerada por recursos
 renováveis, e a redução na necessidade de
 energia resultante dessas iniciativas.
 Iniciativas para reduzir o consumo de
 energia indireta e as reduções obtidas.

 Água
 Total de retirada de água por fonte.

 Fontes hídricas signi�cativamente
 afetadas por retirada de água.

 Percentual e volume total de água
 reciclada e reutilizada.

 Biodiversidade
 Localização e tamanho da área 
 possuída, arrendada ou administrada
 dentro de áreas protegidas, ou
 adjacente a elas, e áreas de alto índice
 de biodiversidade fora das áreas
 protegidas.
 Descrição de impactos signi�cativos na
 biodiversidade de atividades, produtos
 e serviços em áreas protegidas e em
 áreas de alto índice de biodiversidade
 fora das áreas protegidas.
 Habitats protegidos ou restaurados.

 Estratégias, medidas em vigor e planos
 futuros para a gestão de impactos na
 biodiversidade.
 Número de espécies na Lista Vermelha
 da IUCN e em listas nacionais de
 conservação com habitats em áreas
 afetadas por operações, discriminadas
 pelo nível de risco de extinção.

FURNAS não utiliza materiais 
provenientes de reciclagem

Não há fontes hídricas 
signi�cativamente 
afetadas pelas atividades 
de FURNAS.

173, 177 
e 178

177 a 179

179

95, 175 
e 177
43, 96, 
175 e 177

98

165

87

168 e 169

87 e 88

166

87 e 88

170 e 171

8

8

8

8,9

8,9

8

8

8

8

8

6.5
6.5.4
6.5
6.5.4

6.5
6.5.4

6.5
6.5.4

6.5
6.5.4
6.5
6.5.4

6.5
6.5.4

6.5
6.5.4
6.5
6.5.4

6.5
6.5.4

6.5
6.5.6

6.5
6.5.6

6.5
6.5.6
6.5
6.5.6

6.5
6.5.6
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EN16

EN17

EN18

EN19

EN20

EN21

EN22

EN23

EN24

EN25

EN26

EN27

EN28

EN29

EN30

 Emissões, e�uentes e resíduos
 Total de emissões diretas e indiretas de
 gases de efeito estufa, por peso.
 Outras emissões indiretas relevantes de
 gases de efeito estufa, por peso.
 Iniciativas para reduzir as emissões de
 gases de efeito estufa e as reduções
 obtidas.
 Emissões de substâncias destruidoras
 da camada de ozônio, por peso.
 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas
 signi�cativas, por tipo e peso.
 Descarte total de água, por qualidade
 e destinação.
 Peso total de resíduos, por tipo e método
 de disposição.
 Número e volume total de derramamentos
 signi�cativos.
 Peso de resíduos transportados,
 importados, exportados ou tratados
 considerados perigosos nos termos da
 Convenção da Basiléia13 – Anexos I, II, III
 e VIII, e percentual de carregamentos de
 resíduos transportados internacionalmente.
 Identi�cação, tamanho, status de
 proteção e índice de biodiversidade
 de corpos d’água e habitats relacionados
 signi�cativamente afetados por descartes
 de água e drenagem realizados pela
 organização relatora.

 Produtos e serviços
 Iniciativas para mitigar os impactos
 ambientais de produtos e serviços e a
 extensão da redução desses impactos.

 Percentual de produtos e suas embalagens
 recuperados em relação ao total de
 produtos vendidos, por categoria
 de produto.

 Conformidade
 Valor monetário de multas signi�cativas
 e número total de sanções não-monetárias
 resultantes da não-conformidade com
 leis e regulamentos ambientais.

 Transporte
 Impactos ambientais signi�cativos do
 transporte de produtos e outros bens e
 materiais utilizados nas operações da
 organização, bem como do transporte
 de trabalhadores.

 Geral
 Total de investimentos e gastos em
 proteção ambiental, por tipo.

Informação não disponível.

Informação não disponível.

Não há descartes de água 
signi�cativos associados às 
atividades de FURNAS.

Não se aplica à natureza das 
atividades de FURNAS.

Informação não disponível.

99, 178 
e 179
178

97 e 98

179

173

92

90

88, 89, 
167 e 172

99, 180 e 181

99

8

8

8, 9

8

8

8

8, 9

8

7, 8

6.5
6.5.5
6.5
6.5.5
6.5
6.5.5

6.5
6.5.3
6.5
6.5.3
6.5
6.5.3
6.5
6.5.3
6.5
6.5.3
6.5
6.5.3

6.5
6.5.4
6.5.6

6.5
6.5.4
6.6.6
6.7.5
6.5
6.5.4
6.7.5

6.5

6.5
6.5.4
6.6.6

6.5
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LA1

LA2

LA3

LA4

LA5

LA6

LA7

LA8

LA9

Desempenho Social – Práticas Trabalhistas

Emprego

 Total de trabalhadores, por tipo de
 emprego, contrato de trabalho e região.
 Número total e taxa de rotatividade de
 empregados, por faixa etária, gênero e região.
 Benefícios oferecidos a empregados de
 tempo integral que não são oferecidos a
 empregados temporários ou em regime
 de meio período, discriminados pelas
 principais operações.

 Relações entre os trabalhadores 
 e a governança
 Percentual de empregados abrangidos
 por acordos de negociação coletiva.

 Prazo mínimo para noti�cação com
 antecedência referente a mudanças
 operacionais, incluindo se esse
 procedimento está especi�cado em
 acordos de negociação coletiva.

 Saúde e segurança no trabalho
 Percentual dos empregados representados
 em comitês formais de segurança e saúde,
 compostos por gestores e por
 trabalhadores, que ajudam no
 monitoramento e aconselhamento sobre
 programas de segurança e saúde
 ocupacional.
 Taxas de lesões, doenças ocupacionais,
 dias perdidos, absenteísmo e óbitos
 relacionados ao trabalho, por região.
 Programas de educação, treinamento,
 aconselhamento, prevenção e controle
 de risco em andamento para dar
 assistência a empregados, seus familiares
 ou membros da comunidade com relação
 a doenças graves.
 Temas relativos a segurança e saúde
 cobertos por acordos formais 
 com sindicatos. 

A Participação nos Lucros 
e Resultados, o Plano de 
Previdência Complementar 
oferecido pela FRG e 
demais benefícios �xados 
por ACT são exclusivos 
dos empregados 
efetivos.

No ACT há uma cláusula 
sobre inovações 
tecnológicas na qual 
as empresas garantem a 
participação das entidades 
sindicais nos estudos e na 
implantação dos 
processos de inovações 
tecnológicas que 
determinem racionalização 
dos trabalhos, bem como 
modi�cações das atividades 
desenvolvidas pelos 
empregados.

No ACT há uma cláusula 
especí�ca sobre o Comitê 
Permanente de Prevenção 
de Acidentes.

58 a 60

128 e 130

61

68

68 e 135

69, 94, 133 
e 134

6

6

6

1, 3

1, 3 

6.4
6.4.3
6.4
6.4.3
6.4
6.4.3
6.4.4

6.4
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.3.10
6.4
6.4.3
6.4.4
6.4.5

6.4
6.4.6

6.4
6.4.6

6.4
6.4.6
6.8
6.8.3
6.8.4
6.8.8
6.4
6.4.6
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LA10

LA11

LA12

LA13

LA14

LA15

HR1

HR2

HR3

HR4

HR5

 Treinamento e educação
 Média de horas de treinamento por ano,
 por funcionário, discriminadas por
 categoria funcional.
 Programas para gestão de competências
 e aprendizagem contínua que apoiam a
 continuidade da empregabilidade dos
 funcionários e para gerenciar o �m
 da carreira.
 Percentual de empregados que recebem
 regularmente análises de desempenho
 e de desenvolvimento de carreira.

 Diversidade e igualdade de 
 oportunidades
 Composição dos grupos responsáveis
 pela governança corporativa e
 discriminação de empregados por
 categoria, de acordo com gênero, faixa
 etária, minorias e outros indicadores de
 diversidade.
 Proporção de salário base entre homens
 e mulheres, por categoria funcional.

 Retorno ao trabalho e taxas de retenção
 após licença maternidade/paternidade,
 por gênero.

 Desempenho social – Direitos Humanos
 
 Práticas de investimento e de processos 
 de compra
 Percentual e número total de contratos
 de investimentos signi�cativos que
 incluam cláusulas referentes a direitos
 humanos ou que foram submetidos a
 avaliações referentes a direitos humanos.
 Percentual de empresas contratadas e
 fornecedores críticos que foram
 submetidos a avaliações referentes a
 direitos humanos e as medidas tomadas.

 Total de horas de treinamento para
 empregados em políticas e
 procedimentos relativos a aspectos de
 direitos humanos relevantes para as
 operações, incluindo o percentual de
 empregados que recebeu treinamento.

 Não discriminação
 Número total de casos de discriminação
 e as medidas tomadas.

 Liberdade de associação e negociação 
 coletiva
 Operações identi�cadas em que o direito
 de exercer a liberdade de associação e a
 negociação coletiva pode estar correndo
 risco signi�cativo e as medidas tomadas
 para apoiar esse direito.

 
 

100% - O PCR prevê análise 
de desempenho anual 
para todos os empregados.

131

66 e 67

128

127

134

69 e 70

38

61

1, 6

1, 2, 4, 5

1, 2

1, 6

1, 3 

1, 6 

6.4
6.4.7

6.4
6.4.7
6.8.5

6.4
6.4.7

6.3.7
6.3.10
6.4
6.4.3

6.3.7
6.3.10
6.4
6.4.3
6.4.4

6.3
6.3.3
6.3.5
6.6.6

6.3
6.3.3
6.3.5
6.4.3
6.6.6
6.3
6.3.5

6.3
6.3.6
6.3.7
6.3.10
6.4.3

6.3
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.8
6.3.10
6.4.3
6.4.5
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A liberdade sindical e de 
associação é garantida no 
ACT, em conformidade com 
as normas da OIT.

Informação não disponível.

FURNAS não realizou  
avaliação de fornecedores 
especí�ca sobre direitos 
humanos.
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HR6

HR7

HR8

HR9

HR10

HR11

SO1

SO2

SO3

SO4

 Trabalho infantil
 Operações identi�cadas como de risco
 signi�cativo de ocorrência de trabalho
 infantil e as medidas tomadas para
 contribuir para a abolição do trabalho
 infantil.

 Trabalho forçado ou análogo ao escravo
 Operações identi�cadas como de risco
 signi�cativo de ocorrência de trabalho
 forçado ou análogo ao escravo e as
 medidas tomadas para contribuir para
 a erradicação do trabalho forçado ou
 análogo ao escravo.

 Práticas de segurança
 Percentual do pessoal de segurança
 submetido a treinamento nas políticas 
 ou procedimentos da organização
 relativos a aspectos de direitos humanos
 que sejam relevantes às operações.

 Direitos indígenas
 Número total de casos de violação de
 direitos dos povos indígenas e medidas
 tomadas.

 Percentual e número total de operações
 que estão sujeitas a revisões de direitos
 humanos e/ou avaliação de impacto.  

 Número de queixas relacionadas a
 direitos humanos registradas,
 encaminhadas e resolvidas através de
 mecanismos formais de queixas.  

 Desempenho social – Sociedade

 Comunidade
 Natureza, escopo e e�cácia de quaisquer
 programas e práticas para avaliar e gerir
 os impactos das operações nas
 comunidades, incluindo a entrada,
 operação e saída.

 Corrupção
 Percentual e número total de unidades
 de negócios submetidas a avaliações de
 riscos relacionados à corrupção.
 Percentual de empregados treinados
 nas políticas e procedimentos
 anticorrupção da organização.
 Medidas tomadas em resposta a casos
 de corrupção.

 
 

Em 2011 não houve treinamento 
especí�co em políticas e 
procedimentos anticorrupção

FURNAS não realiza avaliações 
especí�cas de riscos relacionados 
à corrupção

Quatro inspetores de segurança 
pertencem ao quadro próprio 
de FURNAS. Todos os demais 
encarregados da segurança 
são contratados ou 
terceirizados de empresas 
prestadoras de serviço. As 
exigências de treinamento, 
incluindo o tópico Direitos 
Humanos, aplicam-se à 
totalidade do pessoal de 
segurança, conforme 
determina a Portaria 
387/2006 e suas revisões.

69 e 70

69 e 70

72

71 e 72

37

70 e 71

36 e 37

1, 2, 5

1, 2, 4

1

1

10 

6.3
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.7
6.3.10

6.3
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.7
6.3.10

6.3
6.3.5
6.4.3
6.6.6

6.3
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.6.7

6.3.9
6.8
6.8.5
6.8.7
6.6.7

6.6
6.6.3

6.6
6.6.3

6.6
6.6.3
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SO5

SO6

SO7

SO8

SO9

SO10

PR1

PR2

PR3

PR4

 Políticas públicas
 Posições quanto a políticas públicas
 e participação na elaboração de políticas
 públicas e lobbies.
 Valor total de contribuições �nanceiras
 e em espécie para partidos políticos,
 políticos ou instituições relacionadas,
 discriminadas por país.

 Conformidade
 Número total de ações judiciais por
 concorrência desleal, práticas de truste
 e monopólio e seus resultados. 

 Valor monetário de multas signi�cativas
 e número total de sanções não-monetárias
 resultantes da não-conformidade com
 leis e regulamentos.

 Operações signi�cativas com potencial
 ou real impacto negativo nas
 comunidades locais.  
 Medidas de prevenção e mitigação
 implementadas nas operações
 signi�cativas com impactos negativos
 nas comunidades locais.

 Desempenho Social – Responsabilidade 
 pelo Produto

 Saúde e segurança do cliente
 Fases do ciclo de vida de produtos e
 serviços em que os impactos na saúde
 e segurança são avaliados visando
 melhoria, e o percentual de produtos
 e serviços sujeitos a esses procedimentos.
 Número total de casos de
 não-conformidade com regulamentos
 e códigos voluntários relacionados aos
 impactos causados por produtos e
 serviços na saúde e segurança durante
 o ciclo de vida, discriminados por tipo
 de resultado.

 Rotulagem de produtos e serviços
 Tipo de informação sobre produtos e
 serviços exigida por procedimentos de
 rotulagem, e o percentual de produtos
 e serviços sujeitos a tais exigências.

 Número total de casos de
 não-conformidade com regulamentos
 e códigos voluntários relacionados a
 informações e rotulagem de produtos
 e serviços, discriminados por tipo
 de resultado.
 
 

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Há cinco multas tributárias,
no valor total aproximado 
de R$ 1.600.000.000,00. 
A avaliação da Consultoria 
Jurídica de FURNAS é 
que há risco remoto de 
perda dos processos 
em tramitação.

FURNAS não possui  
ação judicial 
relacionada aos temas 
concorrência desleal, 
práticas de truste e 
monopólio.

FURNAS não destina 
contribuições �nanceiras 
para políticos, partidos 
ou instituições 
relacionadas.

75 a 78 
e 174

71 e 72

70 a 72

1,86.6
6.6.4
6.8.3
6.6
6.6.4
6.8.3

6.6
6.6.5
6.6.7

6.6
6.6.7
6.8.7

6.3.9
6.6.6
6.7
6.7.4
6.7.5
6.3.9
6.6.6
6.7
6.7.4
6.7.5

6.7
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.9
6.7
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.9
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PR5

PR6

PR7

PR8

PR9

EU1

EU2

EU3

EU4

EU5

EU6

EU7

6.7
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.8
6.7.9

6.7
6.7.3
6.7.6
6.7.9

6.7
6.7.3
6.7.6
6.7.9

6.7
6.7.7

6.7
6.7.6

 Práticas relacionadas à satisfação
 do cliente, incluindo resultados de
 pesquisas que medem
 essa satisfação.

 Comunicações de marketing
 Programas de adesão a leis, normas e
 códigos voluntários relacionados a
 comunicações de marketing, incluindo
 publicidade, promoção e patrocínio.

 Número total de casos de
 não-conformidade com regulamentos
 e códigos voluntários relativos a
 comunicações de marketing, incluindo
 publicidade, promoção e patrocínio,
 discriminados por tipo de resultado.

 Privacidade do cliente
 Número total de reclamações
 comprovadas relativas à violação de
 privacidade e perda de dados
 de clientes.

 Conformidade
 Valor monetário de multas
 (signi�cativas) por não-conformidade
 com leis e regulamentos relativos
 ao fornecimento e uso de
 produtos e serviços.

 Suplemento Setor Elétrico
 Capacidade instalada detalhada por
 fonte de energia, país ou sistema
 regulatório.
 Produção líquida de energia,
 discriminada por fonte de energia
 primária e por sistema regulatório.
 Número de unidades consumidoras
 residenciais, industriais, institucionais
 e comerciais.
 Comprimento de linhas de transmissão
 e distribuição aéreas e subterrâneas,
 discriminadas por sistema regulatório.
 Alocação de permissões (allowances)
 de emissão de equivalente de CO2,
 discriminadas por estrutura de mercado
 e créditos de carbono.
 Forma de gestão para assegurar a
 disponibilidade e a con�abilidade do
 fornecimento de eletricidade no curto
 e no longo prazos.
 Programas de gerenciamento da
 demanda, incluindo programas
 residencial, comercial, institucional
 e industrial.

ObservaçõesPáginasPrincípio do 
Pacto Global

Cláusulas da 
ISO 26000

Diretrizes / Indicadores 
da GRI G3

FURNAS observa os 
preceitos da Política 
de Comunicação 
Integrada, do Manual 
da Marca e do Código 
de Ética das Empresas 
Eletrobras, disponíveis em 
www.eletrobras.com.br 
(Sala de Imprensa).

FURNAS não realiza 
pesquisas de 
satisfação dos clientes.

Não aplicável.

Não aplicável.

FURNAS não possui 
alocação de permissão 
de emissão de 
equivalente de CO2

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

17 e 107

23

18 e 106

23 e 24
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EU8

EU9

EU10

EU11

EU12

EU13

EU14

EU15

EU16

EU17

EU18

EU19

EU20

EU21

EU22

EU23

EU24

 Atividades e despesas referentes a
 pesquisa e desenvolvimento visando
 à con�abilidade do fornecimento de
 eletricidade e à promoção do
 desenvolvimento sustentável.
 Provisão para descomissionamento
 de usinas nucleares.
 Capacidade planejada em comparação
 à projeção de demanda de eletricidade
 no longo prazo, discriminada por fonte
 de energia e sistema regulatório.
 E�ciência média de geração de usinas
 termelétricas, discriminada por fonte
 de energia e por sistema regulatório.
 Percentual de perda na transmissão e
 distribuição em relação ao total
 de energia.
 Biodiversidade de habitats de
 compensação, em comparação à
 biodiversidade das áreas afetadas.
 Programas e processos que asseguram
 a disponibilidade de mão de obra
 quali�cada.
 Percentual de empregados com direito
 a se aposentar nos próximos 5 ou 10 anos.
 Políticas e requisitos referentes a saúde
 e segurança de empregados e de
 trabalhadores terceirizados e
 subcontratados.
 Dias trabalhados por trabalhadores
 terceirizados e subcontratados
 envolvidos em atividades de construção,
 operação e manutenção.
 Porcentagem de trabalhadores
 terceirizados e subcontratados
 submetidos a treinamentos relevantes
 de saúde e segurança.
 Participação de stakeholders em
 processos decisórios relacionados ao
 planejamento energético e ao
 desenvolvimento de infraestrutura.
 Abordagem para gestão de impactos
 de deslocamento involuntário.
 Medidas para planejamento de
 contingência, plano de gestão e
 programas de treinamento para
 desastres/emergências, além de
 planos de recuperação/restauração.
 Número de pessoas deslocadas física
 ou economicamente e indenização,
 discriminadas por tipo de projeto. 
 Programas, incluindo aqueles com
 parceria com o governo, para melhorar
 ou manter o acesso à eletricidade e a
 serviços de atendimento ao consumidor.
 Práticas para lidar com barreiras
 relacionadas a idioma, cultura, baixa
 escolaridade e necessidades especiais
 que se interpõem ao acesso à
 eletricidade e ao serviço de assistência
 ao consumidor, assim como ao seu
 uso seguro.

ObservaçõesPáginasPrincípio do 
Pacto Global

Cláusulas da 
ISO 26000

Diretrizes / Indicadores 
da GRI G3

FURNAS não realiza 
esse tipo de controle, 
que �ca a cargo das 
empresas prestadoras 
de serviços.

FURNAS não realiza 
esse tipo de controle, 
que �ca a cargo das 
empresas prestadoras 
de serviços.

Não aplicável.

42 a 47 
e 120

19 a 21 
e 108

109

109

168 e 169

45 a 47, 
66 e 67

132

67, 68 
e 103

19 e 20

72

93

136

76 e 136

7, 8

1,2

1,2

1,2

Não aplicável.
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Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

FURNAS não possui 
relação direta com o 
consumidor �nal de 
energia elétrica.

 Número de acidentes e óbitos de
 usuários do serviço envolvendo bens
 da empresa, entre os quais decisões
 e acordos judiciais, além de casos
 judiciais pendentes relativos a doenças.
 Percentual da população não atendida
 em áreas com distribuição ou serviço
 regulamentados.
 Número de desligamentos residenciais
 por falta de pagamento, discriminados
 por duração do desligamento e por
 sistema regulatório.
 Frequência das interrupções no
 fornecimento de energia.
 Duração média das interrupções no
 fornecimento de energia.
 Fator de disponibilidade média da
 usina, discriminado por fonte de
 energia e por sistema regulatório.

EU25

EU26

EU27

EU28

EU29

EU30

ObservaçõesPáginasPrincípio do 
Pacto Global

Cláusulas da 
ISO 26000

Diretrizes / Indicadores 
da GRI G3

22 e 23

Projeto Social “Mãos de Teotônio” (RO)
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Aldeia da Cidadania em Sapucaia (RJ)
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Centro de Triagem de Animais Silvestres – UHE Santo Antônio (RO)
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Viveiro de Mudas da UHE Santo Antônio (RO)
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