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Administração Superior
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Flavio Decat de Moura
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Carlos Nadalutti Filho
Francisco Romário Wojcicki
Luiz Paulo Fernandez Conde
Pedro Carlos Hosken Vieira

CONSELHO FISCAL

Presidente

Antônio de Pádua Ferreira Passos

Armando Casado de Araújo
Marisete Fátima Dadald Pereira

suPlentes

João Vicente Amato Torres
Luciana Maria Rocha Moreira Trigueiro
Ronaldo Sergio Monteiro Lourenço

DIRETORIA EXECUTIVA

diretor-Presidente

Carlos Nadalutti Filho

diretor de oPeração do sistema e 
ComerCialização de energia

Cesar Ribeiro Zani

diretor de gestão CorPorativa

Luís Fernando Paroli Santos

diretor FinanCeiro

Luiz Henrique Hamann

diretor de Construção

Márcio Antônio Arantes Porto

diretor de engenharia

Mário Márcio Rogar
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O fio que nos une ao futuro
Carta do Presidente

A busca da sustentabilidade é, antes de tudo, um compromisso ativo com o futuro. Isso sig-
nifica que não se trata de uma visão que coloca na mão dos outros ou do destino o que será 
este futuro. É a esperança de fazer do mundo uma obra mais humana e próxima de nossos 
ideais, que tem que ser construído por todos nós.

Para alcançá-lo é preciso começar definindo o caminho a tomar. Esta foi a marca do ano 
de 2009 em FURNAS e em todo o Sistema Eletrobrás. Foi o tempo de planejar o caminho 
e de criar as condições necessárias para que as empresas do grupo o trilhem em conjunto, 
potencializando as sinergias e os propósitos.

Um abrangente diagnóstico interno e as diretrizes consolidadas na Carta-Compromisso 
chamada de “Pacto de Tucuruí”, firmada pelos presidentes das empresas que compõem o 
Sistema Eletrobrás, serviram de base para a construção do “Plano de Ação para a Melhoria 
do Desempenho em Sustentabilidade” de FURNAS. 

Estas iniciativas são uma exigência do novo cenário competitivo do setor e dos novos 
papéis reservados ao Sistema Eletrobrás na garantia da energia necessária ao novo ciclo de 
crescimento experimentado pelo País. 

FURNAS tem um histórico de competência no desenvolvimento e na implantação de gran-
des projetos de geração e transmissão de energia e desenvolve agora uma nova capacidade, 
a de trabalhar no novo modelo do setor, atuando de forma competitiva em um mercado cada 
vez mais diversificado, com múltiplos atores, cada qual com seus interesses. 

Soma-se a estes desafios a consciência de que é preciso manter o compromisso de fornecer 
as bases para o desenvolvimento do país, gerando e transmitindo energia de forma economi-
camente viável, respeitando o meio ambiente e promovendo a justiça social.

Este relatório mostra o esforço de FURNAS neste sentido, durante o ano de 2009.

CARLOS NADALUTTI FILHO
Diretor-Presidente
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6

Lista de siglas e acrônimos

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

ACL Ambiente de Contratação Livre

ACR Ambiente de Contratação Regular 

ACT Acordos Coletivos de Trabalho

ADR American Depositary Receipts

AGE Assembleia Geral Extraordinária

AGO Assembleia Geral Ordinária

AHE Aproveitamento Hidrelétrico

ALAGO Associação dos Municípios do Lago de Furnas

AMH Atendimento Médico Hospitalar

ANA Agência Nacional de Águas

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

ANEFAC Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade

ANP Agência Nacional do Petróleo

APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais

APM Manso Aproveitamento Múltiplo de Manso 

APP Área de Preservação Permanente

AVAPE Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência 

BOVESPA  Bolsa de Valores de São Paulo 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 

CCC Conta de Consumo de Combustíveis

CCE Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais

CCEAR Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado

CCEE Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

CCFP Contratos de Compartilhamento de Faixa de Passagem 

CCI Contrato de Compartilhamento de Instalações

CCIF Contratos de Compartilhamento de Infraestrutura 

CCT Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão 

CDE Conta de Desenvolvimento Energético 

CEBDS Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável

CEET/RS Comissão de Estudo Especial Temporária da Responsabilidade Social, da ABNT

CEIVAP Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Cemig Companhia Energética de Minas Gerais

CEP Comissão de Ética Pública

Cepel Centro de Pesquisas de Energia Elétrica

CEHRI Conselho Estadual de Recursos Hídricos

CFURH Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos
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CGTE Comitê de Gestão da Transformação da Eletrobrás

CICOP Comitê de Integração Corporativa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico

CIEA Centro Integrado de Educação Ambiental 

CIEN Companhia de Integração Energética

CMDCA Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CMDE Contrato de Metas de Desempenho Empresarial (Sistema Eletrobrás)

CNI Confederação Nacional das Indústrias

COEP Comitê de Entidades no Combate à Fome e Pela Vida

COFINS Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

CONSISE Conselho Superior do Sistema Eletrobrás

COPAM Conselho de Política Ambiental

COPEM Comitê de Operação, Planejamento, Engenharia e Meio Ambiente

COPESE Comitê de Planejamento Estratégico

COPPE Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia 

COPPETEC Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos 

CPFL Companhia Paulista de Força e Luz

CPqD Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 

CPSM Contratos de Prestação de Serviços de Manutenção 

CPSOM Contratos de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção

CPST Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão 

CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

CTB Centro de Treinamento Básico de Operador

CUT Central Única dos Trabalhadores

DAEE/SP Departamento de Águas e Energia Elétricas no Estado de São Paulo

DJSI Dow Jones Sustainability Index, da Bolsa de Nova Iorque

DNDE Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético

DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral 

DST Doenças Sexualmente Transmissíveis

DVA Distribuição do Valor Adicionado

EBITDA ou LAJIDA Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, and Amortization ou Lucros 
Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

EIA Estudo de Impacto Ambiental

Eletronuclear Eletrobrás Termonuclear S.A.

Enersus Energia Sustentável do Brasil

EPE Empresa de Pesquisa Energética

EPE-Pantanal Empresa Produtora de Energia - Pantanal Energia

EPUSP Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

ERP Sistema de Gestão Empresarial

ETE Estações de Tratamento de Esgoto

FAEPE Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão, da Universidade de Lavras 
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8

FAPEPE Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, da Universidade Federal de 
Itajubá 

FEMA/MT Fundação Estadual do Meio Ambiente do Mato Grosso

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

FGV Fundação Getúlio Vargas

FIA Fundo da Infância e da Adolescência

FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz 

FIOTEC Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde 

FIPECAFI Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras

FIRJAN Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

FNDCT/CT-Energ Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao Fundo 
Setorial de Energia

FRG Fundação de Previdência e Assistência Social Real Grandeza 

FUNAI Fundação Nacional do Índio

GD Bacia do Rio Grande 

GD3 Região do Entorno da Represa de Furnas

GD7 Região do Entorno da Represa de Peixoto e Ribeirão Sapucaí

GED Gerenciamento Eletrônico de Documentos

GEE Gases de Efeito Estufa

GESAR Grupo de Estudos e Simulações Ambientais em Reservatórios, da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro

GRI Global Reporting Initiative

GT  Grupo de Trabalho

GWh Unidade de medida de energia – Gigawatt-hora (x109)

HIV Vírus da Imunodeficiência Humana

IAP Instituto Ambiental do Paraná

Ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Ibase Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas

IBDD Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

ICO Índice de Clima Organizacional 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano

IEF/MG Instituto Estadual de Florestas, de Minas Gerais

IEMA Instituto Estadual de Meio Ambiente, do Espírito Santo

IF/SP Instituto Florestal de São Paulo

IGAM Instituto Mineiro de Gestão das Águas

IGP-M Índice Geral de Preços de Mercado 

IGS Indicadores Socioambientais para a Gestão da Sustentabilidade Empresarial do 
Sistema Eletrobrás

IHA International Hydropower Association
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Inea/RJ Instituto Estadual do Ambiente, do Rio de Janeiro

Ines Instituto Nacional de Educação dos Surdos

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

INSS Instituto Nacional do Seguro Social

Intersat Imagens de Satélite SC Ltda.

INTESA Integração Transmissora de Energia S.A.

Intranet Rede corporativa

IPCC Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas

IPE Implantação do Planejamento Estratégico

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

IRPJ Imposto de Renda de Pessoa Jurídica

ISE Índice de Sustentabilidade Empresarial (Bovespa)

ISO International Standard Organization

ISS Imposto Sobre Serviços

LI Licença de Instalação

LO Licença de Operação

LP Licença Prévia

LT Linha de Transmissão

MAB Movimentos dos Atingidos por Barragens

MCT Ministério da Ciência e Tecnologia

Mesa Madeira Energia S. A.

MMA Ministério de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal 

MME Ministério de Minas e Energia

MVA Unidade de medida de potência aparente (VA) – Potência instalada – 
Megavolt-ampére (x106)

MW Unidade de medida de potência ativa (W) – Potência nominal – Megawatt (x106)

Naturatins Instituto Natureza do Tocantins

NBR Denominação de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

NESA Núcleo Estratégico Sociombiental 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Service 

OIT Organização Internacional do Trabalho

ONG Organização Não Governamental

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

ONU Organização das Nações Unidas

PA Projeto de Assentamento

PAC Programa de Aceleração do Crescimento

PAE Plano de Atendimento às Emergências 

PAE Programa de Ações Estratégicas, do Sistema Eletrobrás 

Para Plano de Atendimento a Emergências e Remoção de Acidentados
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10

PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor

PBA Projeto Básico Ambiental

PBA Projeto Básico de Assentamento

PCB Bifenilas Policloradas

PCCR Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração

PCCS Plano de Cargos, Carreiras e Salários

PCE Plano de Comunicação de Emergência

PCHs Pequenas Centrais Hidrelétricas

PCR Plano de Carreira e Remuneração

PDG Plano de Dispêndios Gerais

PEA Programa de Educação Ambiental

P&D Pesquisa e Desenvolvimento

PIB Produto Interno Bruto

PINE Programa de Integração de Novos Empregados

PIS Programa de Integração Social

Plamer Plano de Atendimento às Emergências que contém o Plano Ambiental de 
Emergências

PLAMES Plano de Assistência Médica Suplementar 

PND Programa Nacional de Desestatização 

PRAD Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

PRISMA Projeto de FURNAS direcionado à facilitação de aprendizagem

PROCEL Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

Prodeem Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios

PROINFA Programa de Incentivos às Fontes Alternativas

PROMAN Produtores Energéticos de Manso S.A.

PROVE Programa de Reaproveitamento do Óleo Vegetal do Estado do Rio de Janeiro 

PUC/MG Pontifícia Universidade Católica/MG

RAP Receita Anual Permitida

RB Rede Básica

RGR Reserva Global de Reversão 

RIMA Relatório de Impacto Ambiental 

SAGE Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia

Sala Sistema de Acompanhamento de Licenciamento Ambiental

SAO Caixas Separadoras de Água/Óleo

SAP Software de Gestão de Negócios

SE Subestação 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SECOM/PR Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

SEMA Secretaria de Estado de Meio Ambiente

SEMARH Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
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SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Serla Superintendência Estadual de Rios e Lagoas

SGA Sistema de Gestão Ambiental

SGD Sistema de Gestão do Desempenho

SIN Sistema Interligado Nacional 

SINOCON Sistema de Observabilidade e Controlabilidade

SIPAT Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

SMA Secretaria de Meio Ambiente

SMLQA Sistema de Monitoramento Limnológico e da Qualidade das Águas

SOX Lei Sarbanes-Oxley 

SPE Sociedade de Propósito Específico

SVMA Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

TAG Termo de Acordo Global

TFSEE Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica

TWh Unidade de medida de energia (Wh) - Terawatts-hora (x1012)

UEE Usina Eólica Elétrica

UFLA Universidade Federal de Lavras

UFPA Universidade Federal do Pará 

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro

UFES Universidade Federal do Espírito Santo

UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

UFSCAR Universidade Federal de São Carlos

UGT União Geral dos Trabalhadores 

UHE Usina Hidrelétrica

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura

UNFCCC Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima

UNIFAL Universidade Federal de Alfenas

UNIFEI Universidade Federal de Itajubá 

UNIRIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

UNISE Universidade Corporativa do Sistema Eletrobrás

USP Universidade de São Paulo

UTE Usina Termelétrica
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Capítulo 1

Um novo tempo:
integração e desenvolvimento
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A Empresa

FURNAS Centrais Elétricas S.A. é uma empresa de geração, transmissão e comercialização 
de energia elétrica, responsável pelo fornecimento de energia para 51% dos domicílios bra-
sileiros, numa região que concentra 66% do PIB do país. Como parte do Sistema Eletrobrás, 
ela contribui para a consolidação de um grupo de empresas que, unindo tradição e inovação, 
ajudam a construir um futuro de possibilidades.

Criada há mais de 50 anos para solucionar a crise energética que afetou três grandes ci-
dades do Brasil – São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte –, FURNAS, inicialmente, teve 
a missão de construir a primeira usina hidrelétrica de grande porte no Brasil. Começou a 
funcionar efetivamente em 1963, em Passos (MG), e, em 1º de junho de 1971, sua sede foi 
transferida para o Rio de Janeiro, quando a Empresa ganhou o nome de FURNAS Centrais 
Elétricas S.A.. À primeira missão, somou-se a função de construir e operar outras centrais 
elétricas e sistemas de transmissão.

A Empresa está presente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e suas linhas de transmissão 
interligam oito estados brasileiros – São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Paraná, além do Distrito Federal. Opera doze usinas hidrelétri-
cas e duas termelétricas, totalizando uma potência de 10.050 MW, que representa, aproxima-
damente, 10% da geração de energia do país, sendo 7.971 MW instalados em usinas próprias 
e 2.079 MW em parceria com a iniciativa privada ou em Sociedade de Propósito Específico 
– SPE. Atualmente, a sua participação no suprimento de energia é de 97% no Distrito Federal; 
92% no Rio de Janeiro; 91% em Mato Grosso; 81% no Espírito Santo; 61% em Goiás; 58% 
em São Paulo; 45% em Minas Gerais; e 16% no Tocantins. 

Desde 1992, FURNAS apresenta índices de confiabilidade de 99,99%, sendo uma das me-
lhores empresas do setor. Sua Gestão da Qualidade conquistou certificações internacionais e 
premiações. Em 2009, a Empresa realizou estudos para avaliar a viabilidade técnica e econô-
mica de incrementar a motorização da Usina Santo Antônio, no Rio Madeira (RO), com vistas 
a agregar energia assegurada ao empreendimento. A usina é fruto da parceria entre FURNAS, 
Construtora Norberto Odebrecht, Andrade Gutierrez, Cemig e Fundo de Investimentos e Par-
ticipações Amazônia Energia.
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Governança Corporativa

Com a continuidade da implantação do Plano de Transformação do Sistema Eletrobrás, em 
30/12/2009, FURNAS e Eletrobrás assinaram o Contrato de Metas de Desempenho Empre-
sarial – CMDE, ciclo 2010-2014, no qual a Empresa se comprometeu, perante a Holding, a 
cumprir, anualmente, orientações estratégicas definidas para os exercícios sociais seguintes. 

Entre os objetivos de todas as empresas controladas pelo Sistema Eletrobrás, encontram-se 
aqueles relativos à Governança Corporativa. São eles:

� Melhorar o atendimento a requisitos de sustentabilidade, conforme estabelecido em carta 
compromisso assinada na reunião do CONSISE – Conselho Superior do Sistema Eletro-
brás em Tucuruí, em 28/09/2009;

� Buscar mais efetividade na atuação dos conselheiros de administração e fiscais; 

� Buscar resultados mensuráveis, por meio da atuação dos Comitês de Sustentabilidade, 
para participação em indicadores de grande visibilidade nos mercados nacional e inter-
nacional e ascender ao Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa;

� Aumentar o retorno médio dos investimentos do Sistema Eletrobrás, participando ativa-
mente dos mercados de geração e transmissão de energia elétrica e viabilizando empre-
endimentos futuros para depois de 2012;

� Estruturar a carteira de empreendimentos do Sistema Eletrobrás no exterior;

� Alinhar e otimizar processos que permitam atuação integrada e ganhos de competitividade;

� Valorizar o quadro funcional do Sistema Eletrobrás como agente e principal beneficiário 
do processo de transformação; e

� Consolidar a imagem do Sistema Eletrobrás como agente estratégico no crescimento sus-
tentável do país.

Também, em 2009, prosseguiram três projetos – alinhados às diretrizes definidas pela Hol-
ding no seu Plano de Transformação – de vital importância para o aprimoramento da gestão 
da Empresa e, por consequência, de sua governança corporativa. 

Os projetos são: 

� Planejamento Estratégico Corporativo de FURNAS, desenvolvido de forma integrada 
com a Eletrobrás, que se encontra em processo de implementação; 

� ERP: o Projeto Sintonia tem como objetivo racionalizar os processos de negócio e siste-
mas de informação, além de fornecer suporte para a expansão e crescimento da Empresa. 
Iniciado em outubro de 2008, com duração prevista de 18 meses, reúne a maior parte dos 
processos de negócios da Empresa em um único banco de dados, cujo acesso ocorre em 
tempo real por meio da ferramenta SAP 6.0. Ainda no processo de desenvolvimento do 
projeto, tem contribuído para melhorias na integridade, confiabilidade e qualidade dos 
dados e informações. Foi enfaticamente apoiado pela Presidência, Diretoria e Conselho 
Administrativo da Empresa e divulgado nas diversas unidades de FURNAS em encontros 
que atingiram um público de mais de 2.100 pessoas; e



17

El
et

ro
br

as
 F

ur
na

s 
 n

  R
el

at
ór

io
 S

oc
io

am
bi

en
ta

l 2
00

9

� Projeto SOX, que dá continuidade ao processo de alinhamento às diretrizes da Lei Sarba-
nes-Oxley. FURNAS contribui e participa dos processos necessários para que a Eletrobrás 
mantenha a negociação de suas ações no pregão da Bolsa de Valores de Nova Iorque 
(American Depositary Receipts – ADR, Nível 2). 

Estrutura societária

O Governo Federal possui 54% das ações ordinárias e 15,7% das ações preferenciais da 
Eletrobrás – empresa de capital aberto, cujas ações são negociadas nas Bolsas de Valores de 
São Paulo – Bovespa, de Madri, na Espanha (índice Latibex, segmento de mercado que reúne 
ações de empresas latino-americanas, negociadas em Euro), e de Nova Iorque, nos Estados 
Unidos.

FURNAS é uma sociedade anônima de economia mista federal de capital fechado. Como 
subsidiária da Eletrobrás, vem alinhando-se aos requisitos da SOX e presta informações para 
listagem das ações da holding no ISE–Bovespa – Índice de Sustentabilidade Empresarial da 
Bolsa de Valores de São Paulo e no DJSI – Dow Jones Sustainability Index da Bolsa de Nova 
Iorque.

Em 2009, seu Capital Social era de 6 bilhões de reais e estava assim distribuído:

Tabela 1 – Composição do Capital Social de FURNAS em 2009

Ação ordinária Ação preferencial

Acionista Quantidade % Quantidade %

Eletrobrás 50.618.949.528 99,82 14.088.223.014    98,56

Outros 91.699.472 0,18 205.174.986      1,44

Total 50.710.649.000 100 14.293.398.000 100

Estrutura de governança

A estrutura de governança de FURNAS é constituída pelos seguintes órgãos de Adminis-
tração Superior:

� Assembleia Geral de Acionistas: em 2009, a Assembleia Geral Ordinária – AGO acon-
teceu em 29 de abril. Foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária – AGE para a 
eleição de participantes dos Conselhos de Administração e Fiscal;

� Conselho de Administração: o Conselho de Administração de FURNAS é composto por 5 
Conselheiros e um Presidente. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão indica 
um de seus Conselheiros e os demais são indicados pelo Ministério de Minas e Energia 
– MME, com a concordância prévia da Presidência da República, e eleitos em AGO para 
um mandato de três anos. Em 2009, o Conselho de Administração reuniu-se 16 vezes 
para deliberar sobre planejamento estratégico, projetos de expansão, aquisição de novos 
ativos, entre outros assuntos; 
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� Diretoria Executiva: a Diretoria Executiva é composta pelo Diretor Presidente e cinco 
Diretores, responsáveis pelas áreas de Gestão Corporativa, Financeira, de Engenharia, 
de Construção e de Operação do Sistema e Comercialização de Energia. São eleitos pelo 
Conselho de Administração para um 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 à 
análise e decisão dos demais membros. Em 2009, foram realizadas 50 reuniões da Dire-
toria Executiva;

� Conselho Fiscal: o Conselho Fiscal é composto de três membros e respectivos suplentes. 
Em 2009, reuniu-se dez vezes para cumprir sua missão de fiscalizar os atos dos Admi-
nistradores e de verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; e

� Auditoria Interna: a Auditoria Interna analisa a gestão das unidades organizacionais, 
verificando permanentemente os procedimentos, controles aplicados, sistemas informa-
tizados, registros, arquivos de documentos e dados, cumprimento das diretrizes, atos 
normativos internos e a conformidade da gestão com preceitos da legislação vigente.

Ouvidoria

A Ouvidoria é um canal essencial de comunicação com a população em geral e o público 
interno de FURNAS, atuando de maneira preventiva para o aperfeiçoamento da qualidade 
dos serviços prestados e a melhoria contínua dos procedimentos adotados pela Empresa.

No exercício de sua atividade fundamental de mediação, buscou providências para a re-
solução de conflitos, evitando transtornos, inconveniências ou impasses no relacionamento 
entre a Empresa e seus públicos, e agindo, decisivamente, em prol da solução de problemas 
referentes a assuntos de relevância, tais como: recursos humanos, processos de desapropria-
ção, obras e serviços em propriedades de terceiros afetadas por empreendimentos da Empresa 
e segurança das instalações.

Em 2009, o Sistema de Gestão de Ouvidoria de FURNAS, integrado ao do Sistema Ele-
trobrás, recebeu 514 manifestações, agrupadas em informações (39%), reclamações (30%), 
solicitações (16%), denúncias (8%), sugestões (5%) e elogios (2%). Quanto à origem, foram 
acolhidas 104 manifestações internas, 369 externas e 41 não identificadas.

Gestão de Riscos

O Sistema de Gestão de Riscos Corporativos, alinhado ao Programa de Ações Estratégicas 
– PAE do Sistema Eletrobrás, ciclo 2009-2012, começou a ser implantado em 2009. FURNAS 
vem construindo, em parceria com a holding, projeto pioneiro dentro do Sistema Eletrobrás, 
capaz de gerir o risco de forma integrada e corporativa.

Foi constituído, em 2009, sob a coordenação da Diretoria Financeira, o Grupo de Trabalho em 
Gestão de Riscos Corporativos de FURNAS – GT de Riscos, formado com o objetivo de garantir 
a implantação e execução do projeto por representantes de todas as diretorias da Empresa.
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Para 2010, seguindo a mesma linha de atuação do GT de Riscos, está prevista a aprovação, 
pela Diretoria Executiva de FURNAS, do Grupo de Especialistas em Gestão de Riscos – GE, 
com dedicação integral e exclusiva ao tema. O papel deste grupo será atuar no suporte ao GT 
e à consultoria contratada. Até que se conclua o projeto em sua totalidade, mediante o de-
senvolvimento de ferramenta de apoio à tomada de decisão e alocação otimizada de recursos 
na gestão dos principais riscos, cada diretoria de FURNAS, isoladamente, continuará tratando 
dos riscos, para controle e segurança de suas atividades, de acordo com as ações a seguir:

� Realização de estudos de mensuração da exposição de FURNAS a riscos econômicos e fi-
nanceiros, assim como de desenvolvimento de mecanismos de gestão e mitigação destes 
riscos;

� Controle de risco de mercado por meio de portifólio de contrato, definido com base em 
estudos que consideram diferentes cenários para mercado de energia, expansão de oferta 
de energia e hidrologia;

� Controle de riscos operacionais, conforme as normas e procedimentos de segurança e 
planos de contingência, observada a Política de Segurança da Companhia, visando à pre-
venção e mitigação dos efeitos de ações que coloquem em risco as pessoas e o patrimô-
nio da companhia, além do Plano de Atendimento às Emergências, que contém o Plano 
Ambiental de Emergências – Plamer, o Plano de Atendimento a Emergências e Remoção 
de Acidentados – Para e o Plano de Comunicação de Emergência – PCE;

� Contratação de seguros, considerando a probabilidade de ocorrência de perdas, determi-
nada com base no histórico de contingências de FURNAS, e a viabilidade econômica e 
de mercado das duas modalidades alternativas de proteção dos seus ativos; e

� Mensuração das probabilidades e magnitudes de perdas por meio da confecção de rela-
tório de análise de riscos para cada planta operacional. Esta análise é feita por equipe 
técnica multidisciplinar (Divisão de Seguros, Engenharia de Projetos, Segurança do Tra-
balho e apoio local das áreas visitadas – Operação e Manutenção).

A Eletrobrás participa de todas as reuniões do GT de Riscos e tem um representante nas 
discussões realizadas acerca da elaboração do Plano Diretor de Gestão Corporativa de FUR-
NAS, visando garantir, principalmente, o alinhamento de metodologia e linguagem, além de 
manter a sinergia entre as controladas.

Principais relacionamentos de FURNAS no âmbito da   
governança, planejamento e operação

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

O Plano de Transformação do Sistema Eletrobrás, cuja implantação teve início em 2008, 
está estruturado em quatro vetores de atuação, para todo o Sistema Eletrobrás: Governança 
Corporativa, Reorientação dos Negócios de Distribuição, Reformulação Institucional da Ele-
trobrás e Reorganização do Modelo de Gestão Empresarial. Para sua implementação foram 
elencadas diversas ações em cada vetor, cujo conjunto constitui o Plano de Transformação 
do Sistema Eletrobrás.
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Sob coordenação geral do Comitê de Gestão da Transformação da Eletrobrás – CGTE, al-
gumas ações já foram concluídas, e outras se encontram em fase de planejamento e/ou 
andamento, pois, de acordo com o tema a ser tratado, demandam a formação de grupos de 
trabalho constituídos por profissionais da Eletrobrás e das empresas do sistema. 

FURNAS participa do CONSISE, que reúne os presidentes de todas as empresas do grupo 
para formular e implantar estratégias corporativas de interesse comum. 

Participa ainda dos seguintes comitês:

� Comitê de Planejamento Estratégico – COPESE, que tem o objetivo de fornecer subsídios 
para aprimorar o relacionamento entre a holding e as empresas controladas, por meio de 
macro-orientações que permeiem o planejamento estratégico de cada uma, observadas 
as respectivas especificidades;

� Comitê de Operação, Planejamento, Engenharia e Meio Ambiente – COPEM, que desen-
volve diretrizes e ações estratégicas, visando à atuação coordenada e harmônica das 
empresas, de forma a obter mais eficiência e abrangência no cenário energético nacional.  
Em 2009, além de sua participação através de seus representantes permanentes, FURNAS 
contribuiu com o trabalho de membros de seu quadro técnico nos estudos de planeja-
mento de mercado e de oferta de energia elétrica, em 3 (três) subcomitês específicos: de 
estudos energéticos, de estudos de transmissão e de meio ambiente;

� Comitê de Integração Corporativa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico – CICOP, 
que coordena e estimula ações de pesquisa, promovendo a inovação tecnológica para 
obtenção de registros de propriedade intelectual (patentes, marcas e programas de com-
putador), transferência de tecnologia e parcerias das empresas do sistema com universi-
dades, centros de pesquisa e indústrias; e 

� Comitê de Sustentabilidade, que visa alinhar as ações das controladas, utilizando como 
ferramentas de gestão os questionários anuais Dow Jones Sustainability Index – DJSI e do 
Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo – ISE-Bovespa. 

Participação em programas do Governo

� Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, lançado, em 2007, pelo Governo Federal, 
inclui FURNAS como forte indutora na implantação de empreendimentos de geração e 
transmissão;

� Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL, gerido pela Eletrobrás; 

� Programa Luz para Todos, lançado pelo Governo Federal, em 2004, é coordenado pelo 
MME e executado pela Eletrobrás – por meio de suas controladas, em parceria com os 
governos estaduais, concessionárias de energia e cooperativas de eletrificação rural –, e 
tem por objetivo levar energia elétrica para a população do meio rural, em localidades 
de menor Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, facilitando o acesso a serviços de 
saúde, educação, abastecimento de água e saneamento. 

FURNAS coordena, na região Sudeste e no Estado de Goiás, este programa, cujo su-
cesso pode ser medido, por exemplo, pelo rápido crescimento da demanda, em razão da 
regularização de posses, retorno de familiares ao campo e facilidades para a produção 
agropastoril. 



21

El
et

ro
br

as
 F

ur
na

s 
 n

  R
el

at
ór

io
 S

oc
io

am
bi

en
ta

l 2
00

9

Paralelamente ao Luz para Todos, FURNAS desenvolve atividades de inclusão produti-
va, em parceria com programas sociais, com o objetivo de ajudar as famílias beneficiadas 
a otimizar os recursos de energia elétrica. Entre elas está a implantação dos Telecentros 
Comunitários, que disponibilizam computadores conectados a internet com a finalidade 
de combater a exclusão digital; e

� Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios – Prodeem, criado, 
em 1994, pelo Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético – DNDE do MME, 
tem o objetivo de atender às populações desassistidas de rede elétrica convencional, 
utilizando-se de fontes energéticas renováveis e não poluentes. Tem sido usada princi-
palmente a energia solar, captada através de painéis fotovoltaicos e que pode ser usada 
diretamente ou armazenada em baterias para uso posterior. 

Os benefícios advindos deste programa são inúmeros e fundamentais para a integração 
econômica e social; por exemplo, a redução da migração para áreas urbanas, uma vez 
que o Prodeem propicia a fixação do homem em sua região. Destacam-se também a ilu-
minação de boa qualidade, que viabiliza a realização de cursos noturnos; o bombeamento 
de água que gera saúde e melhor qualidade de vida; e a criação de hortas comunitárias, 
que diminui a carência alimentar.

Relação com a Empresa de Pesquisa Energética – EPE

FURNAS participa de atividades técnicas de planejamento do setor eletro-energético, tanto 
através da disponibilização de dados e informações relevantes quanto na análise de dados e 
documentos. Tem assento nos seguintes grupos de trabalho: mercado, expansão da transmis-
são e meio ambiente.

Em 2009, participou de diversos grupos de estudos, entre eles o de elaboração do Plano 
Decenal de Transmissão. 

Relação com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE

A CCEE tem como função viabilizar as operações de compra e venda de energia elétrica, 
registrando e administrando contratos firmados entre geradores, comercializadores, distribui-
dores e consumidores livres.  

FURNAS participa na categoria Geração, proporcionalmente ao volume de energia comercia-
lizada, que é calculado com base nos resultados realizados nos 12 (doze) meses precedentes.

Relação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS

FURNAS é um dos membros titulares do Conselho de Administração do ONS, entidade de 
direito privado, encarregada da coordenação e controle da operação das instalações de gera-
ção e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional – SIN. 

Entre as atividades desenvolvidas em 2009, destacaram-se os estudos para definição da 
filosofia de operação do sistema, a atuação no sentido de aumentar a confiabilidade do sis-
tema elétrico e otimizar seu desempenho e a elaboração do Plano de Ampliações e Reforços 
– PAR para o período 2009-2011. FURNAS participou ainda nos grupos de Superação de 
Equipamentos, de Confiabilidade do SIN e de Análise das Interligações Regionais no âmbito 
da Diretoria de Administração dos Serviços de Transmissão.
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Relação com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

FURNAS atua junto à ANEEL nos assuntos afetos à Agência Reguladora, tanto com rela-
ção aos empreendimentos de geração e transmissão. Entre eles, cabe citar a autorização de 
obras, prorrogação de prazos de energização, a comunicação de energização/conclusão de 
empreendimentos, a prestação de informações sobre implementação de reforços e melhorias 
de equipamentos e sobre o Programa de P&D, em seus diversos ciclos. Participa e acompanha 
os processos de fiscalização das instalações em operação, os pedido de aprovação e revisão 
de receitas e homologação de contratos de compra e venda de energia.

Código de Ética   

O Código de Ética de FURNAS, em vigor desde 12/07/2005, integra os documentos oficiais 
da organização e está disponível, interna e externamente, na intranet e na internet. Para as-
segurar seu cumprimento, foi criada, em 2006, a Comissão Permanente de Ética, que recebe 
e apura denúncias relativas a possíveis desvios éticos e se responsabiliza pela atualização 
do documento, bem como pela gestão da ética na Empresa. A comissão também integra o 
Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, estabelecendo um elo entre FURNAS 
e a Comissão de Ética Pública. 

Em 2009, foi criada a Secretaria-Executiva da Comissão de Ética, para prover o apoio técni-
co e material necessário ao cumprimento das atribuições da Comissão Permanente de Ética. 

Está em elaboração, na fase de revisão, o Código de Ética único do Sistema Eletrobrás, que 
visa atender ao Decreto Nº 6029/2007 e à Resolução Nº 10 da Comissão de Ética Pública – 
CEP, de 29 de setembro de 2008, bem como ao alinhamento com os princípios e indicadores 
da Sustentabilidade Empresarial. 

Divulgação de informações corporativas

� Relatórios corporativos oficiais de prestação de contas

FURNAS divulga os seguintes relatórios corporativos: Anual (em português, inglês e espa-
nhol), da Administração (em português e inglês) e Socioambiental (em português). Todos eles 
e o Relatório de Sustentabilidade do Sistema Eletrobrás (em português e inglês) são publica-
dos também no site de FURNAS.

� Mídias digitais: internet 

Desde agosto de 2009, a Empresa adotou a nova mídia do microblog Twitter, onde já foram 
feitas 106 publicações. A grande aceitação do público interno e externo resultou em mais de 
500 seguidores.

O site de FURNAS, em 2009, registrou 71.026 visitas, obtendo em média de 194 visitas por 
dia. Foram publicadas 215 notícias corporativas, que contabilizaram mais 64.342 acessos. 
Foram feitas 299 atualizações ou alterações no site. 
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De acordo com o site Alexa (www.alexa.com), de monitoramento de tráfego na internet, 
em novembro de 2009, o site de FURNAS ocupou a posição de número 5.860 no ranking 
brasileiro de acessos e a de número 187.812 no ranking mundial, sendo a mais bem colocada 
das empresas do Sistema Eletrobrás.

No site, estão disponibilizadas as políticas de recursos hídricos, florestais, ambientais e 
de responsabilidade social, e as publicações institucionais – Anuário Estatístico, Resenhas 
do Mercado de Energia Elétrica, Informativos Gerenciais de Mercado e Economia, Revista 
FURNAS, Revista P&D e o Royalty da Água –, além dos Relatórios Corporativos Oficiais.

Foram destaque, na comunicação institucional interna, a segunda edição do hotsite FURNAS 
em Foco – que apresentou em dezembro uma retrospectiva com as principais conquistas, des-
taques, perspectivas e desafios de todas as diretorias de FURNAS em 2009 –, e a consolidação 
do Informativo Digital (semanário enviado via e-mail).

� Fale Conosco

O Fale Conosco de FURNAS está disponível também no site com boa visibilidade. Durante o 
ano de 2009, o recurso recebeu um total de 7.611 e-mails de solicitação de informações sobre 
os mais diversos assuntos, perfazendo uma média de mais de 600 e-mails por mês. Todos 
foram analisados e respondidos. 

� Revista FURNAS

A Revista FURNAS, que publica, mensalmente, matérias sobre a atuação da Empresa, tem 
distribuição gratuita a empregados, a autoridades federais, estaduais e municipais, jornalis-
tas, universidades, centros de pesquisa, empresas do setor elétrico e pessoas físicas cadastra-
das. A distribuição também é feita em locais de visitação da Empresa, feiras, congressos e 
seminários. 

� Publicidade institucional e legal

Em 2009, FURNAS associou sua marca ao Campeonato Carioca de Futebol, competição 
esportiva de destaque nacional. De janeiro a maio, a imagem e as mensagens da Empresa 
foram divulgadas em painéis estáticos e publimetas – tapetes ao lado das traves – nos diver-
sos estádios fluminenses. O retorno da campanha, desenvolvida pela equipe de Publicidade 
da Coordenação de Comunicação Social, foi garantido pela transmissão dos jogos para 19 
estados, por TV aberta, e para todo o país, por TV fechada. 

Também com o objetivo de dar visibilidade à marca FURNAS e fortalecer sua imagem na 
sociedade e entre formadores de opinião, a empresa fez, em 2009, investimentos em jornais e 
revistas de grande circulação e rádios das principais capitais brasileiras. Todas as peças publi-
citárias foram previamente aprovadas pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência 
da República – SECOM-PR.

As campanhas institucionais trataram de temas como imagem institucional, meio am-
biente, responsabilidade social, geração e transmissão de energia, novos empreendimentos e 
ações regionais. 

A publicidade legal atuou prestando serviço para os demais órgãos da própria Empresa, 
publicando a prestação de contas, atas, avisos de licitação e alteração, editais, comunicados, 
chamadas públicas, entre outros.
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� Vídeos corporativos

Com o objetivo de preservar a memória institucional e divulgar a sua imagem corporativa, 
FURNAS criou 150 programas editados e, hoje, mantém um acervo de cerca de 1.700 fontes 
de vídeos institucionais, com registro de ações nas áreas de geração, transmissão, meio am-
biente e responsabilidade social, desde a sua criação.

Prêmios e reconhecimentos

Em janeiro de 2009, FURNAS venceu o Terceiro Prêmio Brasil de Meio Ambiente, promo-
vido pela revista JB Ecológico, na categoria Melhor Trabalho em Educação Ambiental para 
o programa complementar de educação ambiental, o qual a Empresa desenvolve nos 17 (de-
zessete) municípios da linha de transmissão Itaberá-Tijuco Preto III. 

Em abril de 2009, a revista IstoÉ Dinheiro selecionou FURNAS entre as 50 empresas que 
unem sustentabilidade e inovação.

FURNAS foi uma das cinco vencedoras do Troféu Transparência 2009, na categoria capital 
fechado. A premiação – concedida pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade – ANEFAC e Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atu-
ariais e Financeiras – FIPECAFI, em iniciativa apoiada pela Serasa Experian – é considerada 
a mais importante do segmento contábil.

Os projetos sociais Energia na Rede, Conta que eu Conto e Corte e Costura, de promoção do 
Departamento de Construção de Transmissão Sul, foram premiados na 5ª Edição do Prêmio 
Mogi News/Chevrolet de Responsabilidade Social do Alto Tietê.

O Projeto Ciranda, promovido pela ONG mineira Noisinho da Silva e apoiado por FURNAS, 
recebeu o prêmio de Melhor Produto do Ano, do International Design Excellence Award – 
Idea/Brasil 2009. A iniciativa também foi contemplada com o prêmio Ouro na categoria de 
produtos médicos e científicos.  
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Capítulo 2

Olhando para o futuro
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Mercado

Em 2009, o consumo de energia elétrica no Brasil foi afetado pela crise econômica inter-
nacional, comprometendo principalmente as atividades da indústria voltadas para a exporta-
ção, que totalizaram 388,2 TWh, com uma queda de 1,1% em relação ao verificado em 2008, 
segundo dados divulgados pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE. 

Ao mesmo tempo, as medidas tomadas pelo Governo, com o objetivo de minimizar os efei-
tos da crise (expansão do crédito, redução dos juros, diminuição de alguns impostos, entre 
outras), aqueceram o mercado interno e mantiveram o consumo comercial e residencial em 
elevado patamar de crescimento durante todo o ano passado. 

O consumo do segmento residencial, com participação de 26% no total, apresentou expan-
são de 6,2% – o melhor resultado da categoria desde 1999 –, devido ao aumento do número 
de consumidores, com a incorporação, em 2009, de 1,807 milhão de novas unidades consu-
midoras, associado ao crescimento de 2,8% do consumo médio, por residência, que atingiu 
152,4 kWh/mês. 

A categoria comercial, que representa cerca de 17% do mercado brasileiro, manteve, duran-
te todo o ano passado, um excelente desempenho – crescimento de 6,1%. O processo contí-
nuo de abertura de novos pontos comerciais de elevado padrão de consumo e também a forte 
expansão do setor hoteleiro foram algumas das causas do comportamento deste segmento do 
mercado de eletricidade.

O consumo industrial, que responde por cerca de 43% do total, registrou queda de 8,0%, 
num reflexo direto do comportamento da indústria nacional, evidenciando os efeitos da crise 
financeira internacional na economia brasileira. 

A região Sudeste, com participação de 54% no mercado brasileiro, apresentou o pior de-
sempenho em uma queda de 2,4% no seu consumo total, sobretudo, por causa da retração 
verificada no segmento industrial. 

Na região Sul, com 17% de participação, o comportamento do consumo também foi nega-
tivo – queda de 0,7% – e refletiu a retração da produção, em ramos industriais importantes, 
em função da perda nas exportações. 

Por outro lado, a região Centro-Oeste, que corresponde a 6% do mercado nacional, apre-
sentou elevação de 3,4% no seu consumo total, sendo maior a contribuição das categorias 
residencial e comercial. 

A Região Norte, que representa 6% do consumo nacional, obteve crescimento de apenas 
0,3%, resultado dos bons desempenhos das classes comercial e residencial. 

Por fim, na Região Nordeste, que corresponde a 17% do mercado nacional, a alta de con-
sumo foi somente de 0,2%, em função de combinação entre os bons resultados apresentados 
pelos segmentos residencial e comercial e a grande retração verificada no consumo de ele-
tricidade industrial.
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Planejamento Estratégico 2009

Aprovado pela Eletrobrás em setembro de 2008 e, inicialmente, implantado em dezembro 
de 2008, a confecção do Planejamento Estratégico, ciclo 2008-2018, contou com a participa-
ção efetiva do corpo técnico e o apoio da consultoria externa Accenture. 

Para a Implantação do Planejamento Estratégico – IPE foram indicadas nove Iniciativas 
Estratégicas: Gestão Institucional, Gestão de Projetos, Processos e Sistemas, Gestão de Com-
pras, Gestão de Riscos, Gestão do Conhecimento, Gestão de Pessoas, Gestão da Mudança e 
Estratégias de Crescimento Sustentável. 

E para a administração dos trabalhos de implantação, foram definidas as seguintes etapas, 
considerando que as duas últimas (Avaliação e Controle) correspondem a atividades a serem 
exercidas permanentemente na Empresa, mesmo após a conclusão das demais etapas.

� Implantação das Iniciativas Estratégicas; 

� Revisão e Priorização dos Fatores Críticos de Sucesso; 

� Consolidação das Ações Estratégicas;

� Implementação dos Indicadores de Desempenho e Metas; 

� Comunicação das Estratégias;

� Planos de Ação;

� Avaliação; e 

� Controle. 

No início de 2009, a coordenação do IPE estabeleceu que cada iniciativa estratégica teria a 
representação de um grupo de trabalho composto por um coordenador, um especialista inter-
no e representantes de todas as diretorias, totalizando, aproximadamente, 100 (cem) pessoas 
envolvidas diretamente neste trabalho. 

Cada um destes grupos de trabalho incorporou um representante do Comitê de Sustentabi-
lidade Empresarial, visando assegurar a observação de aspectos que envolvem a sustentabili-
dade empresarial, e teve a possibilidade de estudar, mais e melhor, os assuntos especificados, 
concentrar esforços e apontar recursos, buscando o melhor meio para alcançar os objetivos 
estratégicos. Os resultados do trabalho, de acordo com seu andamento, foram informados no 
Portal IPE e nas reuniões mensais feitas pelo IPE.

A equipe IPE acompanhou os trabalhos dos nove grupos de iniciativa estratégica e promo-
veu os necessários ajustes ao conteúdo e à forma dos documentos do planejamento estraté-
gico. Foi antecipado o acerto dos Fatores Críticos de Sucesso e seus respectivos indicadores 
resultantes, programado para o início de 2010.
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Compromisso com a sustentabilidade: o Pacto Global

FURNAS é signatária do Pacto Global, iniciativa da ONU que 
tem o objetivo de encorajar o alinhamento das políticas e práti-
cas empresariais com os valores e metas acordados mundialmen-
te, na busca de uma economia global sustentável e inclusiva que 
proporcione condições de acesso à educação, habitação, alimen-
tação, transporte, emprego e saúde. 

Desde 2001, quando passou a integrar a lista de empresas que 
apoiam o pacto, FURNAS vem se mantendo como membro ativo 
e envia seu Relatório Anual de Sustentabilidade, a título de com-

munication on progress. Para isso, desde 2006, a Empresa informa em seu relatório anual a 
atividade e a situação correspondente aos dez princípios do Pacto Global que são: respeitar e 
proteger os direitos humanos; impedir violações de direitos humanos; apoiar a liberdade de 
associação no trabalho; abolir o trabalho forçado; abolir o trabalho infantil; eliminar a dis-
criminação no ambiente de trabalho; apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambien-
tais; promover a responsabilidade ambiental; encorajar tecnologias que não agridam o meio 
ambiente; e combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

Em 2009, FURNAS aderiu ao Pacto Empresarial Contra a Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes nas Rodovias Brasileiras, iniciativa da Childhood – Instituto WCF/Brasil.

Visão de sustentabilidade

FURNAS é uma empresa comprometida com a promoção e a concretização de sua respon-
sabilidade social, perante seus stakeholders. Reconhecendo o impacto de suas ações e seu 
poder de contribuição para o desenvolvimento sustentável, vem construindo reputação de 
excelência em cidadania empresarial.

Com o objetivo de otimizar o seu investimento social e contribuir para o desenvolvimento 
das comunidades que vivem no entorno de seus empreendimentos, FURNAS atua para mi-
nimizar as situações externas negativas e potencializar as positivas, inserindo-se de forma 
cidadã nessas comunidades quando constrói com elas um relacionamento que fortalece seu 
negócio e reflete positivamente na reputação da companhia. 

Gestão da sustentabilidade

O Comitê de Sustentabilidade Empresarial de FURNAS, vinculado à Diretoria da Presidên-
cia, tem o objetivo de promover a incorporação de conceitos e práticas de sustentabilidade 
empresarial, em suas dimensões econômico-financeira, social e ambiental, à sua gestão, sem-
pre alinhada às diretrizes da Eletrobrás.

Cabe ao Comitê planejar as ações de FURNAS necessárias para elevação do grau de pon-
tuação da controladora no Índice de Sustentabilidade Empresarial da BOVESPA, para sua 
inclusão no Dow Jones Sustainability Index até 2012 e ascensão ao Nível 2 de Governança 
Corporativa da BOVESPA, também até 2012 – metas do Programa de Ações Estratégicas do 
Sistema Eletrobrás – PAE para o período de 2009 a 2012, divulgado em março de 2009.
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 Em abril de 2009, o Comitê de Sustentabilidade Empresarial elaborou as Diretrizes do 
Plano de Ação para a Melhoria do Desempenho em Sustentabilidade de FURNAS, com base 
em diagnóstico e recomendações apresentados pela Fundação Dom Cabral, contratada em 
2008 para este fim. Tais diretrizes, posteriormente alinhadas às do Pacto de Tucuruí, contem-
plam os aspectos abordados nos questionários ISE, DJSI e Global Reporting Initiative – GRI, 
apresentam síntese do diagnóstico, propõem ações e identificam as respectivas áreas res-
ponsáveis, definem prazos estimados para execução e avaliam custos de implantação, sem, 
entretanto, quantificá-los. 

Para a implementação eficaz das inúmeras atividades previstas, foram criados grupos espe-
cíficos de trabalho, com a função de detalhar as ações, definir prazos e elaborar os orçamen-
tos. Em janeiro de 2010, o Plano de Ação foi aprovado pela Diretoria Executiva.

Comunicação da sustentabilidade

Desde 2008, FURNAS apresenta o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental 
da ANEEL, reafirmando sua trajetória de busca permanente de diálogo com seu público de 
interesse e fortalecimento da transparência em seu relacionamento com a sociedade. A Em-
presa também levanta e disponibiliza informações sobre suas operações ao responder uma 
série de questionários e indicadores específicos, tais como: Guia Exame de Sustentabilidade, 
Indicadores Ethos de Responsabilidade Social, Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE–
Bovespa e Dow Jones Sustainability Index – DJSI da Bolsa de Nova Iorque.

Monitorando e avaliando a sustentabilidade

� Grupo de Trabalho da ISO 26000

FURNAS participa da Comissão de Estudo Especial Temporária da Responsabilidade So-
cial – CEET/RS, coordenada pela ABNT, desde a sua criação. Essa comissão, além de ter 
elaborado as normas da série ABNT 16000 sobre responsabilidade social, funciona como 
comitê-espelho do Grupo de Trabalho de Responsabilidade Social da ISO que está elaborando 
a norma ISO 26000. Integra a delegação brasileira, na qualidade de observador da indústria, 
e tem participado, ativamente, de uma série de eventos de divulgação da futura norma, em 
vários estados. 

Em 2009, FURNAS manteve sua atuação participando das reuniões da comissão, inclusi-
ve na 7ª Reunião do Grupo de Trabalho Internacional, em Quebec, Canadá, no mês de maio 
de 2009.

� Projeto IGS – Indicadores Socioambientais para a Gestão da Sustentabilidade Empresarial do 
Sistema Eletrobrás

Dentre o conjunto de ações conduzidas pela Eletrobrás para apoiar a gestão da sustentabi-
lidade, destaca-se a definição de um conjunto de indicadores para as dimensões social, am-
biental e financeira, no âmbito do Projeto IGS em desenvolvimento pelo Cepel. Este projeto 
está incluído nas metas estabelecidas em consenso no Pacto de Tucuruí.

O IGS referente à dimensão ambiental foi concluído no final do ano de 2009 e encontra-se 
em fase de testes. O projeto referente à dimensão social teve início em setembro de 2009, e 
seu término está previsto para setembro de 2010.
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Os objetivos gerais do Projeto IGS são apoiar a gestão da sustentabilidade da Eletrobrás e 
suas controladas, bem como elaborar os Relatórios de Sustentabilidade do Sistema Eletro-
brás. Para isso, serão definidos indicadores de sustentabilidade social adequados ao perfil das 
empresas do Sistema Eletrobrás e serão incorporados os indicadores propostos no banco de 
dados IGS, a fim de agilizar sua operacionalização e monitoramento.

Pesquisa e desenvolvimento

FURNAS acredita que, além de contribuir para o crescimento do país com a geração de 
riqueza, tem a missão de produzir conhecimento e inovação, com o fim maior de garantir a 
melhoria na qualidade de vida de seus funcionários, parceiros e de toda a sociedade. O inves-
timento, feito por FURNAS, em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico é mais 
do que o atendimento a uma mera exigência legal. Traz benefícios para a sociedade, fortalece 
instituições de pesquisa e promove a reputação da Empresa através de sua participação em 
publicações e eventos científicos. 

Para ampliar as oportunidades de disseminação dos conhecimentos gerados, em junho de 
2009, foi publicada a primeira Revista FURNAS de Pesquisa e Desenvolvimento. Para a Em-
presa, o investimento contínuo em pesquisa, desenvolvimento e inovação é essencial para a 
manutenção competitiva e o crescimento de modo sustentável.

É o caso, por exemplo, do Projeto Balanço de Carbono em Reservatórios de FURNAS Cen-
trais Elétricas S. A., que rendeu à Empresa um convite para se filiar à International Hydropo-
wer Association – IHA em 2008.

Devido à importância do tema para o setor elétrico, a ANEEL lançou uma chamada pública 
referente ao projeto estratégico intitulado Monitoramento das Emissões de Gases de Efeito 
Estufa em Reservatórios de Usinas Hidrelétricas, do qual  FURNAS participa em parceria com 
outras empresas do Sistema Eletrobrás.

Os resultados do referido projeto incluirão a especificação dos principais fatores que in-
fluenciam as emissões de gases do efeito estufa nos reservatórios e as respectivas técnicas e 
ferramentas de medição.

Projetos relevantes de P&D 

Entre os diversos projetos de P&D desenvolvidos por FURNAS, merecem destaque aqueles 
com potencial de produzir resultados mais diretos para a sociedade, como, por exemplo, os 
que têm o meio ambiente como objeto de investigação.
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Quadro 1 – Projetos de P&D acerca do meio ambiente

Projetos concluídos Principais resultados Parceiros

Captação de água pela UTE San-
ta Cruz no contexto de gestão da 
bacia do Rio Guandu.

Ciclo de início: 2001/2002

� Conhecimento mais rigoroso das inte-
rações entre a UTE e a bacia hidrográfica, 
particularmente com o canal de São Fran-
cisco, permitindo considerá-las nas deci-
sões de planejamento e de operação.

� Incorporação dos efeitos dos novos ins-
trumentos de gestão de recursos hídricos 
nas metodologias de análise de viabilidade 
técnico-econômica de empreendimentos 
de geração.

� Fundação Coordenação de Pro-
jetos, Pesquisas e Estudos Tecno-
lógicos – COPPETEC

O balanço de carbono nos reser-
vatórios de FURNAS Centrais Elé-
tricas S. A..

Ciclo de início: 2001/2002

� Comparação das emissões originadas 
dos reservatórios das usinas hidrelétricas 
às emissões produzidas pela geração ter-
melétrica, contrastando com o carbono 
fixado por meio dos projetos de reflores-
tamento da Empresa.

� Títulos de Doutorado: 2

� Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais – INPE

� Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ

� Universidade de São Paulo – USP

� Universidade Federal de Juiz de 
Fora – UFJF

Avaliação da qualidade ambien-
tal do reservatório da UHE Funil, 
por meio da ictiofauna: processos 
anatomomorfológicos, fisiológi-
cos e ecológicos.

Ciclo de início: 2002/2003

� Estudo da qualidade ambiental do reserva-
tório da UHE Funil, por meio de indicadores, 
com base na ictiofauna, e de validação dos 
mesmos por métodos físicos e químicos. 

� Recomendação de políticas de trata-
mento dos efluentes lançados no rio e de 
proteção e recomposição das margens do 
rio e do reservatório e monitoramento dos 
compartimentos bióticos e abióticos.

� Universidade Federal de Minas 
Gerais – UFMG

� Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ

� Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro – UFRRJ

Detecção de florações de ciano-
bactérias: riscos e estratégias de 
controle.

Ciclo de início: 2002/2003

� Subsídios à previsão da formação de 
cianobactérias; estabelecimento de téc-
nicas de monitoramento, de detecção da 
toxicidade e de avaliação dos riscos para 
as populações ribeirinhas.

Títulos de Mestrado: 2 

Títulos de Doutorado: 1

� Universidade Federal de Minas 
Gerais – UFMG

Avaliação e monitoramento da 
qualidade da água através de 
bioindicadores vertebrados.

Ciclo de início: 2002/2003

� Quantificação das concentrações de or-
ganoclorados e metais na água e nos sedi-
mentos encontrados a jusante e montante 
do reservatório; avaliação da possibilidade 
da utilização de duas espécies de peixes 
como bioindicadores vertebrados da qua-
lidade no meio aquático.

Títulos de Pós-Doutorado: 2

� Universidade Federal de São 
Carlos – UFSCAR

Sistema de simulação da incor-
poração de biomassa durante o 
enchimento de compartimentos 
de reservatórios.

Ciclo de início: 2002/2003

� Critérios de classificação da cobertura 
vegetal e do uso de solo em nível de detalhe 
suficiente para a descrição dos comparti-
mentos, permitindo assim a caracterização 
das feições em cada compartimento.

� Definição da quantidade de biomassa a 
ser removida.

Títulos de Doutorado: 2

� Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro – UERJ



35

El
et

ro
br

as
 F

ur
na

s 
 n

  R
el

at
ór

io
 S

oc
io

am
bi

en
ta

l 2
00

9

Projetos em andamento Principais resultados Parceiros

Desenvolvimento de modelos para 
previsão de vazões, nas bacias 
dos rios Manso e Cuiabá, após a 
implantação do APM Manso.

Ciclo de início: 2000/2001

� Desenvolvimento de um modelo esto-
cástico (Modelo de geração de pseudo-
previsões de médias espaciais de precipi-
tações diárias). 

� Publicações em Congressos Nacionais e 
Internacionais.

Títulos de Mestrado: 2

� Fundação Coordenação de Pro-
jetos, Pesquisas e Estudos Tecno-
lógicos – COPPETEC/Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Determinação da vazão ecológica 
de rios – Estudo de caso: Central 
Hidrelétrica de Funil.

Ciclo de início: 2001/2002

� Aprimoramento e consolidação de meto-
dologia mais moderna e mais consagrada 
para a determinação da vazão ecológica – 
IFIM, aplicada a rios brasileiros.

� Universidade Federal do Espírito 
Santo – UFES

Propagação harmônica nas vizi-
nhanças de estações conversoras 
HVDC e estudos de viabilidade de 
aplicação.

Ciclo de início: 2001/2002

� Levantamento da viabilidade de uma 
solução tecnológica ainda não implemen-
tada no Brasil para o problema de sobre-
carga harmônica.

� Publicação de 3 artigos.

Títulos de Mestrado: 2 

� Instituto Alberto L. Coimbra de 
Pós-Graduação e Pesquisa de En-
genharia – COPPE/Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Estudo da influência da opera-
ção de um grupo gerador sobre a     
ictiofauna.

Ciclo de Início: 2002/2003

� Estudo do fenômeno físico que ocorre 
durante a operação de um grupo gerador 
como síncrono; mapeamento dos níveis de 
pressão e visualização do fenômeno atra-
vés de um modelo de turbina em acrílico.

� Universidade Federal de Minas 
Gerais – UFMG

Estudo de sistemas de impedi-
mento de entrada de peixes em 
turbinas hidráulicas.

Ciclo de Início: 2002/2003

� Avaliação e comparação da eficácia dos 
sistemas de proteção e direcionamento de 
peixes que tentam passar pelas barragens.

� Universidade Federal de Minas 
Gerais – UFMG

Modelo de Tomada de Decisão 
para Escolha de Corredor de Li-
nhas de Transmissão Envolvendo 
Aspectos Ambientais, Técnicos e 
Econômicos.

Ciclo de Início: 2002/2003

� Desenvolvimento de modelo para sub-
sidiar as etapas de planejamento, implan-
tação e operação de empreendimentos de 
transmissão de energia elétrica, auxilian-
do na discussão e definição da solução 
tecnológica considerada ótima para uma 
determinada linha de transmissão.

Títulos de Doutorado: 2

� Intersat – Imagens de Satelite 
SC ltda.

Avaliação do aporte de nutrientes 
e metais tóxicos e suas relações 
com a diversidade e abundância 
das comunidades planctônicas e 
bentônicas nos tributários do re-
servatório de Furnas – MG (Braço 
Sapucaí).

Ciclo de início: 2003/2004

� Análise da qualidade da água no contex-
to biológico e químico.

� Estudo e divulgação da diversidade da co-
munidade fitoplanctônica, zooplanctônica 
e bentônica, sinalizando sua importância.

� Validação da metodologia e determi-
nação dos teores de espécies de nitrogê-
nio, fósforo e enxofre na água, teores de 
metais (Pb, Cd, Al, Fe, Mn) nas amostras,     
material em suspensão e sedimento e ob-
servação das inferências sobre o ciclo des-
ses elementos no ecossistema em estudo.  

� Escola de Farmácia e Odontolo-
gia de Alfenas/UNIFAL (MG)

� Fundação de Ensino Superior de 
Passos/UEMG

� Escola Politécnica da Universi-
dade de São Paulo – EPUSP
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Projetos em andamento Principais resultados Parceiros

Desenvolvimento de tecnologias, 
processos e metodologias de in-
tegração da Gestão de Recursos 
Hídricos, Potencial Hidráulico e 
Clima – HIDRO-CLIM; o caso das 
bacias do Rio Tocantins e Madeira.

Ciclo de início: 2005/2006

� Estruturação de um ferramental teórico 
multidisciplinar de identificação de restri-
ções e de potenciais ao uso da água e, por-
tanto, ao uso do potencial hidráulico.

� Minimização de incertezas para inves-
timento nas bacias do Rio Tocantins e do 
Rio Madeira.

� Possibilidade de aplicação do projeto 
às outras bacias hidrográficas do Sistema 
FURNAS e em qualquer outra bacia do Sis-
tema Interligado Nacional – SIN.

� Participação em conferências, seminá-
rios e congressos e publicação de artigos 
em revistas e anais.

Títulos de Especialização: 1

Títulos de Mestrado: 2

Títulos de Doutorado: 5

� Grupo de Estudos e Simulações 
Ambientais em Reservatórios – 
GESAR da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro – UERJ

Avaliação dos níveis de metais 
pesados no reservatório de Funil 
(RJ).

Ciclo de início: 2005/2006

� Monitoramento dos níveis de metais mais 
críticos alimentados e acumulados no reser-
vatório, transportados a jusante do mesmo.

� Avaliação dos níveis desses metais na 
biota aquática e no pescado consumido 
pela população. 

� Instituto de Biofísica Carlos 
Chagas Filho – UFRJ

� Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro – UNIRIO

Desenvolvimento de métodos que 
objetivam o aumento da eficiên-
cia reprodutiva de peixes nativos 
criados em cativeiro: Piracanjuba, 
Dourado, Curimbatá e Piapara. 

Ciclo de início: 2005/2006

� Constituição de bancos de germoplasma 
de peixes ameaçados de extinção; restau-
ração da variabilidade genética de peixes 
em estoques debilitados e sob ameaça de 
extinção.

� Universidade Federal de Lavras 
– UFLA

Desenvolvimento de protocolos 
de certificação sanitária, biosse-
gurança e manejo sanitário para 
os programas de reprodução de 
peixes do Sistema FURNAS. 

Ciclo de início: 2005/2006

� Desenvolvimento de um pacote tecnológi-
co para o controle sanitário da produção de 
peixes em centrais hidrelétricas permitindo 
o diagnóstico por técnicas moleculares e 
convencionais das principais doenças bac-
terianas e virais dos peixes de água doce.

� Escola de Veterinária/UFMG

� Universidade Federal de Lavras 
– UFLA

Avaliação da toxicidade dos sub-
produtos da oxidação de toxinas 
de algas durante o processo de 
tratamento de água por cloração.

Ciclo de início: 2005/2006

� Avaliação do potencial tóxico por meio 
de bioensaios com Ceriodaphnia Silvestrii. 

� Determinação da concentração de car-
bono orgânico total, pH, sólidos dissolvidos 
totais , turbidez, cor e os teores de Ferro e 
Manganês para amostras de águas brutas 
nos períodos chuvoso e seco, em locais em 
que ocorrem florações de cianobactérias.

� Determinação da demanda requerida de 
cloro na forma de hipoclorito de cálcio e o 
tempo de contato para as amostras de água 
bruta nos dois períodos de amostragem. 

� Identificação de subprodutos provenien-
tes do complexo cloro/matéria orgânica e 
do complexo cloro/matéria orgânica/cilin-
drospermopsina. 

Títulos de Especialização: 3

� Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ

� Fundação de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão de Itajubá – 
FAPEPE

� Universidade Federal de Itajubá 
– UNIFEI
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Projetos em andamento Principais resultados Parceiros

Avaliação ecológica de vetores 
potenciais de doenças humanas 
na área de influência do Apro-
veitamento Múltiplo de Manso 
– APM (MT); subsídios a medidas 
de controle.

Ciclo de início: 2005/2006

� Minimização de custos com medidas 
preventivas e com saneamento ambiental 
Análise da dinâmica sazonal dos vetores 
da região para verificação das áreas a se-
rem acompanhadas. 

� Determinação das correlações entre os 
fatores abióticos medidos e a ocorrência 
das diferentes espécies de vetores. 

� Criação de processo de sensibilização sa-
nitária e ambiental para a população local.

� Criação de um sistema de gerenciamen-
to possibilitando a padronização de meto-
dologias a serem aplicadas em futuras EIA 
e RIMA para as construções de hidrelétri-
cas no País. 

Títulos de Especialização: 3 

Títulos de Mestrado: 2   

Títulos de Doutorado: 1

� Fundação para o Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico 
em Saúde – FIOTEC/Fundação 
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ

Avaliação epidemiológica de níveis 
CEM nas instalações de FURNAS.

Ciclo de início: 2005/2006

� Desenvolvimento de método de avalia-
ção de níveis de exposição aos CEM.

� Construção de modelo epidemiológico 
para avaliar doenças nas populações re-
sidentes próximas a equipamentos de ele-
tricidade no Brasil.

Títulos de Mestrado: 1   

Títulos de Doutorado: 1

� Fundação Faculdade de Medici-
na da Universidade de São Paulo 
– USP

Caracterização das lagoas mar-
ginais e planícies de inundação 
do Alto Rio Grande quanto à sua 
ictiofauna e definição de áreas 
prioritárias para a conservação da 
diversidade de peixes.

Ciclo de início: 2005/2006

� Definição de grupos de lagoas e trechos 
de áreas inundáveis que devem ser priori-
tariamente protegidos para a manutenção 
da diversidade ictiofaunística, produzin-
do mapas temáticos para auxiliar órgãos 
competentes na elaboração de diretrizes 
de gestão destes ambientes. 

Títulos de Especialização: 3  

Títulos de Mestrado: 3

� Pontifícia Universidade Católica 
– PUC/MG

Definição de cenários de mitiga-
ção de impactos sobre a saúde da 
população afetada por projetos 
hidrelétricos no Brasil.

Ciclo de início: 2005/2006

� Desenvolvimento de método de avalia-
ção de impactos sobre a saúde, baseado em 
Sistemas de Informações Geográficas e em 
modelos de análise dinâmica de impactos.

� Estabelecimento de indicadores e parâ-
metros que permitam simular, através do 
modelo dinâmico, cenários de inteligência 
epidemiológica.

� Criação de estratégias de minimização e 
controle dos impactos e de diretrizes ge-
rais e específicas.

Títulos de Mestrado: 1

Títulos de Doutorado: 1

� Fundação Coordenação de Pro-
jetos, Pesquisas e Estudos Tecno-
lógicos – COPPETEC/Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
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Projetos em andamento Principais resultados Parceiros

Desenvolvimento e integração de 
tecnologias para monitoramento 
e controle de plantas aquáticas no 
reservatório de Porto Colômbia.

Ciclo de início: 2005/2006

� Criação de mapas de infestação com di-
ferentes espécies de plantas aquáticas. 

� Reconstituição do histórico da infesta-
ção do reservatório a partir das imagens 
de satélites. 

� Avaliação do potencial do reservatório 
de Porto Colômbia em se constituir em 
inóculo de plantas aquáticas para outros 
reservatórios localizados a jusante. 

� Criação de projetos de equipamentos 
para monitoramento, remoção e controle 
de plantas aquáticas. 

Títulos de Doutorado: 1

� Aquaplante Comercial Ltda.

� Criativa – Consultoria em Mato-
logia e Meio Ambiente S/C Ltda.

� Faculdade de Ciências Agronô-
micas da Universidade Estadual 
Paulista – UNESP

� Faculdade de Ciências Agrárias 
e Veterinárias

� Faculdade de Ciências e Tecno-
logia

� Fundação de Estudos e Pesqui-
sas Agrícolas

Determinação da perda de car-
ga provocada pela infestação de 
mexilhões-dourados e avaliação 
da eficiência de mudanças brus-
cas de temperatura para a sua re-
moção em grades e tubulações.

Ciclo de início: 2005/2006

� Desenvolvimento de técnicas de contro-
le e de metodologias de monitoramento 
da infestação.

Títulos de Mestrado: 2

� Universidade Federal de Minas 
Gerais – UFMG

Estudos biológicos e ambientais 
com base na prevenção e no 
controle do mexilhão-dourado 
Limnoperna Fortunei em rios e 
reservatórios brasileiros.

Ciclo de início: 2005/2006

� Determinação de modelos de dados 
baseados na dinâmica populacional e no 
ciclo reprodutivo do mexilhão e suas re-
lações com variáveis ambientais, fatores 
limitantes da sua reprodução, ocorrência 
de parasitos e controle biológico.

� Produção de um Guia de Controle e Mo-
nitoramento. 

� Elaboração de curso de capacitação em 
monitoramento e controle do mexilhão- 
dourado. 

Doutorado: 1

� Fundação Luiz Englert da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Sul – UFRGS

Estudos para manutenção de in-
tegridade de carretéis de cabos 
condutores com madeiras ecolo-
gicamente tratadas.

Ciclo de início: 2005/2006

� Benefícios não mensuráveis à preserva-
ção/conservação do meio ambiente.

� Requisitos de desempenho ecologica-
mente corretos a serem sugeridos à ABNT.

� Especificações de compra adequadas do 
ponto de vista funcional e ecológico.

� Facilidade operacional no lançamento 
de cabos em campo.

� Universidade Federal do Pará – 
UFPA

� Centro de Pesquisa e Desenvol-
vimento em Telecomunicações – 
CPqD

Tabela 2 – Recursos aplicados por temas estratégicos de pesquisa (2007-2009)

Temas de pesquisa (R$ mil) 2009 2008 2007

Eficiência energética 0 75,2 28,3

Fonte renovável ou alternativa 2.988,0 235,0 296,9

Meio ambiente 10.432,7 2.516,7 4.564,0
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Temas de pesquisa (R$ mil) 2009 2008 2007

Qualidade e confiabilidade 0 1.813,6 545,8

Planejamento e operação 2.412,07 1.309,7 3.841,6

Supervisão, controle e proteção 2.779,54 708,7 225,4

Medição 0 79,8 49,2

Transmissão de dados via rede elétrica 0 396,9 1.355,1

Geração de energia elétrica 3.800,94 327,4 2,3

Pesquisa estratégica 2.083,60 7.128,9 3.046,1

Transmissão de energia elétrica 1.025,94 165,3 40,6

Total de investimentos em P&D 25.522,79 14.757,2 13.995,3

Recursos aplicados em eficiência energética sobre total investido 
em P&D (%)

0 0,5 0,2

Recursos aplicados em fonte renovável ou alternativa sobre total 
investido em P&D (%)

11,71 1,6 2,12

Recursos aplicados em meio ambiente sobre total investido em 
P&D (%)

40,88 17,0 32,61

Recursos aplicados em qualidade e confiabilidade sobre total 
investido em P&D (%)

0 12,3 3,90

Recursos aplicados em planejamento e operação sobre total 
investido em P&D (%)

9,45 8,9 27,45

Recursos aplicados em Supervisão, Controle e Proteção sobre total 
investido em P&D (%)

10,89 4,8 1,61

Recursos aplicados em medição sobre total investido em P&D (%) 0 0,5 0,35

Recursos aplicados em transmissão de dados via rede elétrica  
sobre total investido em P&D (%)

0 2,7 9,68

Recursos aplicados em geração de energia elétrica sobre total 
investido em P&D (%)

14,89 2,2 0,02

Recursos aplicados em pesquisa estratégica sobre total investido 
em P&D (%)

8,16 48,3 21,77

Recursos aplicados em transmissão de energia elétrica sobre total 
investido em P&D (%)

4,02 1,1 0,29

Tabela ANEEL - Pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico (P&D) 

Tabela 3 - Investimentos em P&D por temas estratégicos - % do faturamento de 2009

(%) 2009

Eficiência energética 0

Fonte renovável ou alternativa 0,04

Meio ambiente 0,16

Qualidade e confiabilidade 0

Planejamento e operação 0,04

Supervisão, controle e proteção 0,04
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(%) 2009

Medição 0

Transmissão de dados via rede elétrica 0

Geração de energia elétrica 0,06

Pesquisa estratégica 0,03

Transmissão de energia elétrica 0,02

Total de investimentos em P&D 0,38

Faturamento 2009 R$ 6.668.044 mil

A governança de P&D em FURNAS é liderada pelo Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento, 
formado por dois representantes de cada diretoria e da Assessoria de Suporte à Pesquisa e 
Desenvolvimento. 

O Comitê de P&D, subordinado diretamente à Superintendência de Planejamento da Dire-
toria de Engenharia de FURNAS, define as diretrizes de P&D, alinha as ações de P&D às es-
tratégias da Empresa, define as linhas estratégicas de pesquisa e desenvolvimento e seleciona 
os projetos prioritários para a empresa. 

A Assessoria de Suporte à Pesquisa e Desenvolvimento é responsável pela consolidação, 
divulgação e acompanhamento do Programa de P&D de FURNAS. Além disso, faz a articula-
ção entre FURNAS e a ANEEL e representa a Empresa no Comitê de Integração Corporativa 
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico – CICOP, coordenado pela Eletrobrás. 

Tecnologia e gestão 

FURNAS domina modernas tecnologias associadas à transmissão, sistemas de supervisão 
e controle digital, centrais telefônicas computadorizadas e complexo sistema de microondas 
para transmissão de dados. A Empresa tem excelência e pioneirismo nos centros de treina-
mento e laboratórios de solos, concreto e hidráulica experimental.

Em 2009, com o crescimento da base e a evolução de gerenciamento de documentos, foi 
aprovada a implantação de um sistema corporativo de Gerenciamento Eletrônico de Docu-
mentos – GED, que utiliza o software Documentum e tem o objetivo de dar à Empresa uma 
solução tecnológica integrada que permita armazenar, localizar e recuperar informações ba-
seadas em documentos e dados eletrônicos, desde sua criação até o descarte.

Após meses de planejamento, em novembro de 2009, FURNAS, finalizando a implantação 
do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – SAP, simulava condições reais de seu funcio-
namento.

Com o novo sistema, o desenho da solução e configuração dos processos de negócio na 
ferramenta – as oito frentes funcionais: Finanças, Finanças Corporativas, Gerenciamento de 
Materiais, Gestão de Projetos, Manutenção de Ativos, Recursos Humanos, Controladoria, e 
Comercialização de Energia –, será reunido numa grande frente com o objetivo de testar os 
procedimentos corporativos de FURNAS.     
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Capítulo 3

Crescer e fazer crescer
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Desempenho econômico-financeiro 

FURNAS chega ao final de 2009 com os desafios propostos cumpridos. O aumento da par-
ticipação de energia renovável, em sua matriz de produção, tornou-se possível em função da 
ampliação dos escopos de estudos que buscam soluções técnicas para viabilização de projetos 
com fontes alternativas de geração de energia, permitindo o alinhamento a novas tecnologias.

Também foram realizados estudos estratégicos para subsidiar a sua participação em leilões 
de geração e transmissão, e FURNAS venceu vários lotes propostos nos dois leilões de trans-
missão realizados em 2009. Isso significa a implementação e a incorporação, em parceria ou 
isoladamente, de aproximadamente 800 km de novas linhas e quatro novas subestações ao 
seu sistema, garantindo um ritmo de expansão compatível com o crescimento do país. 

No âmbito da gestão financeira, foi implantada, na Empresa, a Nota Fiscal Eletrônica, em 
especial nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Tocantins. Iniciou-se o processo 
para lançamento do Portal da Diretoria Financeira, cujo objetivo é manter uma relação de 
transparência com os empregados, disponibilizando informações e guias para apoio às me-
didas da área financeira. 

A obtenção de bom resultado financeiro é condição para FURNAS continuar a investir em 
geração e transmissão de energia e desempenhar seu papel estratégico no setor elétrico bra-
sileiro, base para a manutenção do crescimento econômico do país.

FURNAS é responsável pela implementação de sete projetos de geração de energia, inte-
grantes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal e fundamen-
tais para ampliar a oferta de energia elétrica no Brasil. Além disso, a empresa cria, direta e 
indiretamente, oportunidades de trabalho; contribui para a expansão do mercado fornecedor 
ao demandar materiais, equipamentos e serviços; amplia os recursos para investimento pú-
blico por meio do pagamento de impostos, gerando impactos positivos no desenvolvimento 
socioeconômico do Brasil.

A Distribuição do Valor Adicionado – DVA é indicativo importante da contribuição de uma 
empresa para a economia na qual está inserida e FURNAS, a partir da distribuição de riqueza 
gerada, comprova seu desempenho social e o valor agregado aos agentes econômicos que 
compartilham das oportunidades por ela originadas.
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Geração de riqueza para a sociedade

Na tabela a seguir, encontra-se o detalhamento da geração de riqueza por FURNAS:

Tabela 4 – Indicadores econômico-financeiros – Detalhamento da DVA (2008-2009)

Geração de riqueza (R$ Mil)
Ano 2009 2008

R$ mil % ∆% R$ mil %

Receita operacional (receita bruta de vendas de 
energia e serviços)

6.668.044 5,61 6.313.891

Fornecimento de energia 4.535.117 100 6,18 4.271.017 100

Suprimento de energia elétrica                               4.312.745 95,10 7,41 4.015.314 94,01

Industrial 222.372 4,90 -13,04 255.703 5,99

Energia de curto prazo                        0 0 58.076

Serviços 2.132.927 7,46 1.984.798

(-) Insumos (insumos adquiridos de terceiros: 
compra de energia, material, serviços de 
terceiros, etc.)

(3.835.695) 4,58 (3.667.676)

Outras receitas/despesas (em virtude da nova lei) 0 0 6.252

Resultado não operacional 0 0 0

= Valor adicionado bruto 2.832.349 6,78 2.652.467

( - ) Quotas de reintegração (depreciação,   
amortização)

(587.175) 1,56 (578.182)

( - ) Constituição/reversão provisões (194.701) 0 33.966

= Valor adicionado líquido 2.050.473 -2,74 2.108.251

Ajustes da Lei Nº 11.638/07 0 -100,00 59.471

+ Valor adicionado transferido (receitas finan-
ceiras, resultado da equivalência patrimonial)

181.005 -58,03 431.229

Equivalência patrimonial 28.249 -48,05 54.376

= Valor adicionado a distribuir 2.259.727 -14,83 2.653.327

Distribuição do valor adicionado 

Com o recolhimento de impostos, taxas, contribuições e encargos setoriais incidentes sobre 
a riqueza gerada pelo empenho de seus empregados e colaboradores, FURNAS consegue pro-
porcionar ao Governo recursos passíveis de investimento nas áreas de saúde e educação.
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Tabela 5 – Distribuição da riqueza por partes interessadas (2008-2009)

Partes interessadas
Ano 2009 2008

R$ mil % R$ mil %

Empregados 880.985 38,99 709.468 26,74

Governo (impostos, taxas, contribuições e 
encargos) 

(79.418) -3,52 443.732 16,72

Financiadores 1.458.160 64,53 1.246.407 46,98

Acionistas 0 0 253.720 9,56

= Valor adicionado distribuído (total) 2.259.727 100,00 2.653.327 100,00

Distribuição do valor adicionado – Governo

Em 2009, FURNAS recolheu aos cofres públicos R$ 443.451 mil, dos quais R$ 254.621 mil 
foram relativos ao pagamento de tributos, taxas e contribuições, parcialmente compensados 
com os créditos de IRPJ e CSLL, no montante de R$ 334.039 mil, enquanto R$ 522.869 mil 
referiram-se 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.
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Tabela 6 – Distribuição da riqueza para o Governo (2008-2009)

Governo
Ano 2009 2008

R$ mil % R$ mil %

Tributos/taxas/contribuições (79.418) -17,91 443.732 52,35

ICMS 53.218 12,00 57.871 6,83

PIS/PASEP 34.794 7,85 41.893 4,94

COFINS 160.359 36,16 205.100 24,20

ISS 1.598 0,36 870 0,09

IRPJ a pagar do exercício (246.018) -55,48 94.976 11,21

CSSL a pagar do exercício (88.021) -19,85 35.667 4,21

Outros 4.652 1,05 7.355 0,87

Encargos setoriais 522.869 117,91 403.831 47,65

RGR 183.276 41,33 173.121 20,43

CCC 2.394 0,54 2.710 0,32

CDE 2.682 0,60 2.960 0,35

PROINFA 6.756 1,52 0 0

CFURH 163.786 36,93 152.953 18,05

TFSEE 14.947 3,37 14.368 1,69

ESS 0 0 0 0

P&D 149.028 33,61 57.719 6,81

= Valor distribuído (total) 443.451 100,00 847.563 100,00

Investimentos na geração e transmissão

FURNAS trabalha com plano regular de investimento e utiliza parte dos seus resultados fi-
nanceiros no parque gerador e redes de transmissão, com o objetivo de assegurar a qualidade 
e a continuidade da prestação de serviços.

Tabela 7 - Distribuição dos investimentos (2008-2009)

Investimentos
Ano 2009 2008

R$ mil ∆% R$ mil

Expansão da distribuição/transmissão 
(expansão reforço)                

Renovação da distribuição/transmissão

423.123                              33,01                        318.113

Geração                               1.019.072 30,79 779.176

Outros (estudos de viabilidade) 43.846 64,39 26.672
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Outros indicadores de desempenho 
econômico-financeiro

O desempenho econômico-financeiro é medido por indicadores baseados em informações 
contábeis e gerenciais e alimentados por sistemas de controles auditados internamente. Men-
salmente, os Conselhos de Administração e Fiscal, bem como a Diretoria, revisam as demons-
trações contábeis de FURNAS, avaliando seus números em função das metas estabelecidas.

Em 2009, a receita operacional líquida foi 5% superior à do exercício anterior, resultado do 
incremento de novas receitas geradas pelos empreendimentos de transmissão e pelos reajus-
tes contratuais ocorridos no exercício.

O EBITDA – Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização de 2009, apesar 
de redução em função de novas provisões de riscos, manteve-se compatível com os verifi-
cados nos exercícios anteriores, com exceção do exercício de 2007, que refletiu os efeitos 
da Revisão Tarifária Periódica, bem como a baixa constituição de provisões para créditos de 
liquidação duvidosa sobre as contas a receber.

A inadimplência vem se mantendo em patamares muito baixos, praticamente zero nos úl-
timos três anos, em função de eficazes práticas de gestão e controle.

O resultado de 2009 foi influenciado pelo aumento de 11,7% nos custos e despesas ope-
racionais, decorrente da constituição de novas provisões da reversão do crédito atuarial, em 
função tanto da aplicação da redução das contribuições quanto da perspectiva do aumento 
de benefícios a participantes da Fundação Real Grandeza.

Tabela 8 - Outros indicadores

Outros indicadores
Ano                    2009 2008

Valor ∆% Valor

Receita operacional bruta (R$) 6.668.044 5,61 6.313.891

Deduções da receita (R$ mil) (594.105) 9,56 (542.244)

Receita operacional líquida (R$ mil) 6.073.939 5,24 5.771.647

Custos e despesas operacionais do serviço (R$ mil) (5.426.650) 11,70 (4.858.236)

Receitas irrecuperáveis (R$ mil) 0 0 0

Resultado do serviço (R$ mil) 647.289 -29,13 913.411

Outras receitas/despesas (76.558) -1.324,54 6.252

Resultado de equivalência patrimonial 28.249 -48,05 54.376

Resultado financeiro (R$ mil) (1.062.173) 233,60 (318.399)

IRPJ/CSSL (R$ mil) 334.039 -355,69 (130.643)

Resultado não operacional (R$ mil) 0 0 0

Participações nos lucros (R$ mil) 0 -100,00 (70.479)

Lucro (Prejuízo) do exercício (R$ mil) (129.154) -128,42 454.518

Juros sobre o capital próprio (R$ mil) 0 0 0
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Outros indicadores
Ano                    2009 2008

Valor ∆% Valor

Dividendos distribuídos (R$ mil) 0 -100,00 (253.720)

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

0,098 11,36 0,773

Riqueza (Valor adicionado líquido) por empregado    
(R$ mil)

431 -3,36 446

Riqueza (Valor a distribuir) por receita operacional (%) 34 -19,05 42

EBITDA ou LAJIDA (R$ mil) 1.234.464 -17,24 1.491.593

Margem do EBITDA ou LAJIDA (%) 20 -23,08 26

Liquidez corrente 0,85 -6,59 0,91

Liquidez geral 0,47 -27,69 0,65

Margem Bruta 
(Lucro líquido/Receita operacional bruta) (%)

-0,02 -100,29 7

Margem líquida
(Lucro líquido/Receita operacional líquida) (%)

-0,02 -100,25 8

Rentabilidade do patrimônio líquido 
(Lucro líquido/Patrimônio líquido) (%)

-0,01 -100,33 3

Estrutura de capital

� Capital próprio (%)

� Capital de terceiros oneroso (%) (Empréstimos e 
financiamentos)

68

15

15,93

1,17

13.681.543

2.551.283

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

0 0 0

Desempenho operacional

As chuvas de 2009 garantiram, ao longo de todo o ano, os níveis elevados dos reservató-
rios, o que possibilitou conforto energético para o país. Novas subestações, novas linhas de 
transmissão e melhorias nas instalações existentes agregaram mais confiabilidade ao Sistema 
Interligado Nacional – SIN. 

FURNAS realizou investimento de R$ 58 milhões e teve um dispêndio de R$ 205 milhões 
com a manutenção e a operação de seu parque gerador e do sistema de transmissão, man-
tendo em pleno andamento o processo de recuperação de unidades transformadoras e o de 
modernização do parque gerador. 

Apesar da expansão do Sistema FURNAS, os índices de desempenho operacional têm se 
mantido estáveis ao longo dos anos, apresentando variações sazonais típicas.
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Equipamentos e instalações do Sistema FURNAS 
em operação 

Tabela 9 - Equipamentos e instalações do Sistema FURNAS (2007-2009)

Equipamentos/instalações 2009 2008 2007

Sistema de geração

Usinas hidráulicas – Propriedade integral 8 8 8

� Em parceria 2 2 2

� SPE 2 1 1

Capacidade de geração Instalada (MW) – Base hidráulica 
(inclui todas as UHE)

9.184 9.114 9.114

Número de unidades geradoras hidráulicas 60 58 58

Usinas térmicas 2 2 2

Capacidade de geração instalada (MW) – Base térmica (1) 962 962 796

Número de unidades geradoras térmicas 8 8 8

Sistema de transmissão

Número de SE – Propriedade integral 44 44 44

� Em parceria 2 2 2

� SPE 1 1 1

Capacidade de transformação instalada (MVA) (2) 102.012 101.651 101.651

Número de transformadores (2) 644 642 642

Número de compensadores estáticos 4 4 4

Número de compensadores síncronos 9 9 9

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

Sistema de telecomunicações

Cabos de fibra ótica operativos (km) 5.533 5.139 5.139

Sistema de microondas – Número de estações 97 97 97

Extensão do sistema de microondas (km) 4.173 4.173 4.173

Sistema de supervisão, controle e aquisição de dados

Número de SE e usinas atendidas por sistemas de supervisão 
local

52 48 48

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

44 40 0

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

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

(3) Houve decréscimo de 31 km, em função da desativação da LT 138 kV Luiz Carlos Barreto de Carvalho–Mascarenhas de 
Moraes, e acréscimo de 9 km, devido à energização das LT 345 kV Luiz Carlos Barreto de Carvalho–Estreito Nova Circuito 
2 (5 km) e Furnas–Estreito Nova (4 km).
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Usinas geradoras – Capacidade instalada, propriedade e energia assegurada

As quantidades máximas de energia e potência elétricas associadas ao empreendimento, 
que poderão ser utilizadas para comprovação de atendimento de carga ou comercialização 
por meio de contratos, têm seus montantes de energia assegurados por cada usina operada 
por FURNAS.

A revisão desse número foi realizada em 2004, quando o MME, mediante critérios de ga-
rantia de suprimento de déficit máximo de 5%, definiu a forma de cálculo da garantia física 
dos empreendimentos de geração.

Tabela 10 - Quantidades máximas de energia e potência elétricas 
por usina (2007-2009)

Usina Capacidade 
instalada (MW)

Propriedade das 
instalações (%)

Energia assegurada (MW médio)

2009 2008 2007

Hidrelétrica – Propriedade integral

Itumbiara 2.082 100 1.015 1.015 1.015

Marimbondo 1.440 100 726 726 726

Furnas * 1.216 100 598 598 598

Luiz Carlos B. de Carvalho (Estreito) * 1.050 100 495 495 495

Mascarenhas de Moraes * 476 100 295 295 295

Corumbá I 375 100 209 209 209

Porto Colômbia 320 100 185 185 185

Funil 216 100 121 121 121

Hidrelétrica – Propriedade compartilhada

Em parceria

� Serra da Mesa 1.275 48,46 671 671 671

� Manso 212 70 92 92 92

Sociedade de Propósito Específico

� Peixe Angical 452 40 271 271 271

� Baguari 140 15 80,2 - -

Térmica – Propriedade integral

Santa Cruz 932 100 496 496 496

Roberto Silveira (Campos) 30 100 21 21 21

São Gonçalo (fora de operação) - 100 - - -

*Em processo de modernização. 

Nota: 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%).
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Subestações – Tensão e capacidade de transformação

Em 2009, ocorreram variações da capacidade de transformação instalada (MVA) das subes-
tações de FURNAS para tensão inferior a 230 kV e 345 kV. 

Tabela 11 - Variações da MVA (2007-2009)

Tensão (kV) 2009 2008 2007

≤ 230 5.180 5.095 5.095

   345 25.260 24.985 24.985

   500 47.421 47.421 47.421

   750 24.150 24.150 24.150

 Total 102.011 101.651 101.651

Linhas de Transmissão – Tensão de operação, propriedade e extensão

As primeiras linhas construídas em associação com outras empresas, sob a forma de SPE, 
além das Linhas de Transmissão próprias, entraram em operação a partir de 2006. A extensão 
das Linhas de Transmissão passou a ser informada, em rubricas distintas, como se segue:

� Propriedade integral: em 2009, a extensão de linhas de transmissão de propriedade ex-
clusiva de FURNAS passou a ser de 19.256 km. A redução de 31 km, na extensão de 
linhas de tensão inferior a 230 kV, deve-se à retirada, da base de dados, da linha Luiz 
Carlos Barreto-Mascarenhas, em 13,8 kV, por desativação.

Tabela 12 - Extensão de LT em km (2007-2009)

Tensão (kV) 2009 2008 2007

≤ 230 4.318 4.349 4.349

   345 6.078 6.070 6.070

   500 4.549 4.549 4.549

± 600 (CC) 1.612 1.612 1.612

   750 2.698 2.698 2.698

 Total 19.255 19.278 19.278
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Propriedade compartilhada

� Sociedades de Propósito Específico – SPE

Em 2009, não houve acréscimo de linhas de transmissão de propriedade compartilhada, 
conforme mostra a tabela a seguir:

Tabela 13 - LT de propriedade compartilhada (2007-2009)

Entrada em operação

2009 2008 2007

Linha de Transmissão Tensão 
(kV)

Total 
(km)

Participação de 
FURNAS (%)

Total
(km)

Participação de 
FURNAS (%)

Total
(km)

Participação de 
FURNAS (%)

Irapé–Araçuaí ** 230 - - - - 61 * 24,5

Itutinga–Juiz de Fora ** 345 - - - - 144 * 25

Montes Claros–Irapé 345 - - - - - -

Peixe Angical–Gurupi *** 500 - - - - - -

Peixe Angical–Peixe 2 500 - - 20 40 - -

* Km efetivos de extensão que, após a construção do empreendimento, apresentaram pequenas diferenças em relação à 
previsão constante do contrato de concessão da ANEEL.

** LT constantes do PAC do Governo Federal.

*** Em 2008, a LT Peixe Angical–Gurupi foi seccionada dando origem às LTs Peixe Angical–Peixe 2, de propriedade da SPE 
ENERPEIXE e LT Peixe 2–Gurupi, de propriedade da INTESA. 

Notas: Parceiros de FURNAS na propriedade das instalações:

�	LT Irapé–Araçuaí: Alusa (41%) Cemig (24,5%) e Orteng Equipamentos e Sistemas (10%), na SPE Companhia Transi-
rapé de Transmissão. 

�	LT Itutinga–Juiz de Fora: Alusa (41%), Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) (24%) e Orteng Equipamentos 
e Sistemas (10%), na SPE Companhia Transudeste de Transmissão.

�	LT Montes Claros–Irapé: Companhia Técnica de Engenharia Elétrica–Alusa (41%) Cemig (25%) e Orteng Equipamen-
tos e Sistemas (10%), na SPE Companhia Transleste de Transmissão.

�	LT Peixe Angical–Peixe 2: Energias do Brasil (60%), na SPE Enerpeixe.

Geração de energia elétrica

Conforme a tabela a seguir, que detalha dados sobre a geração de energia elétrica na Em-
presa, praticamente toda a energia produzida por FURNAS é hidráulica, ou seja, a Empresa 
utiliza principalmente a água, recurso renovável, para gerar energia elétrica. O volume total 
utilizado, em 2009, foi de 266,01 km³. As usinas termelétricas respondem pelo restante da 
energia produzida por FURNAS, sendo que, em 2009, a produção térmica foi utilizada so-
mente para testes. 
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Tabela 14 – Energia produzida por FURNAS (2007-2009)

Energia produzida por FURNAS 2009 2008 2007

Geração hidráulica (%) 100 99,5 99,1

Geração térmica convencional (%) 0 0,5 0,9

Total (%) 100 100 100

Novas fontes de energia
Porque o desenvolvimento de projetos acerca de fontes alternativas de energia faz parte 

do planejamento estratégico da Empresa, FURNAS realiza, junto a universidades, projetos de 
Pesquisa e Desenvolvimento sobre os seguintes temas:

�  Aproveitamento da energia das ondas do mar; e

�  Uso de biomassa para a geração de energia elétrica.

A Empresa também busca viabilizar projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, 
Centrais Geradoras Eólicas e de Queima de Biomassa para a geração de energia elétrica e tem 
a meta de tornar eficientes todas as suas unidades, bem como de implantar sistemas de gestão 
integrada (saúde, segurança e meio ambiente).

Expansão dos negócios – Novos empreendimentos – Geração

Empreendimentos sob forma de SPE  –  Sociedades de Propósito Específico

Durante o ano de 2009, FURNAS promoveu chamadas públicas para formação de parceria, 
em atendimento à determinação da Diretoria referente ao investimento em fontes alternativas 
de geração de energia. Nesse sentido, participou dos leilões de Geração Térmica com Biomassa 
e de Energia Reserva 2009. No primeiro, sagrou-se única vencedora com 25 MW e, no segundo, 
venceu em 4 empreendimentos de geração eólica, perfazendo um total para comercialização 
de 162 MW. Devido a problemas de ordem econômica, a formação de sociedade para a UTE à 
base de biomassa não foi concretizada. A seguir, a descrição dos empreendimentos eólicos:

� UEE Aratuá (14,4 MW), parceria de FURNAS (24,5%) com Aratuá Geração Eólica S.A. 
(31%), Eletronorte (24,5%), Bioenergy (10%) e J. Malucelli (10%). Localizada no Municí-
pio de Guamaré, Estado do Rio Grande do Norte, possuindo 8 (oito) unidades geradoras, 
com entrada prevista para 2011;

� UEE Miassaba 3 (50,4 MW), parceria de FURNAS (24,5%) com Miassaba Geração Eólica 
S.A. (31%), Eletronorte (24,5%), Bioenergy (10%) e J. Malucelli (10%). Localizada no Mu-
nicípio de Guamaré, Estado do Rio Grande do Norte, possuindo 28 (vinte e oito) unidades 
geradoras, com entrada prevista para 2011; e

� UEEs Rei dos Ventos 1 e 3 (48,6 MW cada), parceria de FURNAS (24,5%) com Eolo 
Energy S.A. (31%), Eletronorte (24,5%), Bioenergy (10%) e J. Malucelli (10%). Localizada 
no Município de Jandaíra, Estado do Rio Grande do Norte, possuindo 27 (vinte e sete) 
unidades geradoras cada, com entrada prevista para 2011.
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Disponibilidade operacional 

Em 2009, as instalações de geração ficaram disponíveis 88,1% do tempo e as de transmis-
são, 99,7%. 

Geração

Tabela 15 - Disponibilidades das instalações de geração (2009)

Anual (%) Disponibilidade (1) Disponibilidade (2)

Janeiro a dezembro/2009 83,2 88,1 

(1) Inclui as modernizações.

(2) Não inclui as indisponibilidades decorrentes das modernizações.

Transmissão

Tabela 16 - Disponibilidade das instalações de transmissão (2009)

Anual (%) Disponibilidade

Janeiro a dezembro/2009 99,7 

Indicadores de desempenho operacional e de 
produtividade (2007-2009)

Tabela 17 - Indicadores operacionais e de produtividade

Dados técnicos (insumos, capacidade de produção, vendas, perdas) 2009 2008 2007

Número de consumidores atendidos – Livres       12 16 Não se aplica

Número de empregados próprios                          4.758 4.724 4.534

Número de empregados terceirizados                 1.676 1.723 1.857

Energia gerada (GWh)                                         41.303 35.362 37.988

Energia comprada (GWh) 15.489 16.356 15.712

Perdas elétricas globais (GWh)

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

3,00% 3,00% 3,05%

Dados técnicos (insumos, capacidade de produção, vendas, perdas)

Energia vendida (GWh)                                      55.193 55.064 55.742

Industrial 1.627 2236 1806

Subestações (em unidades) 48 46 46

Capacidade instalada (MVA) * 102.012 101.651 101.651
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Dados técnicos (insumos, capacidade de produção, vendas, perdas)

Linhas de transmissão (em km)                           

� Propriedade integral 19.256 19.278 19.278

� Propriedade compartilhada *** 364 364 364

Venda de energia por capacidade instalada (GWh/MVA * Nº horas/ano) 0,54 0,54 0,55

Energia vendida por empregado (GWh) ** 8,58 8,54 8,72

Valor adicionado/GWh vendido ***                         40,84 48,19 42,03

* Inclui usinas de propriedade compartilhada.
** Inclui empregados efetivos e contratados.
*** Foram feitas correções em relação ao informado nos relatórios dos anos de 2007 e 2008, no caso dos valores das linhas 
de propriedade compartilhada; e de 2008, no caso do valor adicionado/GWh vendido.

Operação do sistema

Fato relevante

Uma ocorrência no dia 10/11/2009, às 22h13min, envolveu a LT 765 kV Itaberá-Ivaiporã 
(circuitos 1, 2 e 3). Na sequência, ocorreram outros desligamentos, ocasionando uma inter-
rupção total correspondente a 24.436 MW (40% de cargas do sistema interligado nacional), 
afetando de forma diferenciada as regiões do país, com maior impacto na região sudeste.

O esclarecimento de todos os aspectos desta ocorrência é condição para que sejam tomadas 
providências que possam garantir a segurança máxima de todo o sistema. Com este objetivo, 
FURNAS disponibilizou o acesso que se fez necessário a suas informações e contribuiu da 
maneira possível para os trabalhos de análise.

Supervisão e controle de usinas geradoras e subestações

Desde 1997, FURNAS vem implantando Sistemas Digitais de Supervisão e Controle em 
todos os novos empreendimentos de geração e transmissão. Em 2009, 20 (vinte) instalações 
encontravam-se totalmente digitalizadas e 18 (dezoito) com digitalização parcial.

O projeto Sistema Nacional de Observabilidade e Controlabilidade – SINOCON, que tem o 
objetivo de modernizar os equipamentos digitais de supervisão dos agentes, foi retomado, em 
2009, após paralisação de dois anos.

Manutenção e modernização das instalações

FURNAS alia a experiência de seu corpo técnico à implementação de rigorosas técnicas de 
manutenção para atingir as mais elevadas taxas de disponibilidade dos equipamentos, o que 
se traduz em confiabilidade operacional. A Empresa pratica a execução fiel do planejamento 
de manutenção dos equipamentos de seu parque gerador e transmissor, garantindo, de forma 
adequada, o atendimento à demanda do sistema elétrico.
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Atividades de manutenção que se destacaram em diversos locais da Empresa:

� Substituição do Sistema de Supervisão e Controle das Turbinas a gás da UTE Santa Cruz;

� Coordenação dos serviços que permitiram a operação das Unidades Geradoras da UHE 
Serra da Mesa como compensador síncrono; e

� Finalização dos trabalhos de recuperação da turbina a vapor da unidade 1 da UTE Santa 
Cruz.

Modernizações 

Teve início o processo de modernização das unidades geradoras em duas das usinas de 
FURNAS: Usina de Furnas (duas unidades) e Usina Marechal Mascarenhas de Moraes (seis 
unidades).

Comercialização de energia elétrica

A comercialização de energia elétrica, no Brasil, é realizada de acordo com o estabelecido 
pela Lei Nº 10.848, de 15 de março de 2004, e pelo Decreto Nº 5.163, de 30 de julho de 2004. 
O mercado é organizado segundo dois ambientes instituídos para celebração de contratos de 
compra e venda de energia:

� Ambiente de Contratação Regulada – ACR, quando a comercialização de energia se rea-
liza por meio de leilões públicos de energia, regulados pela ANEEL, os quais podem ser 
conduzidos diretamente pela agência ou por intermédio da Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica – CCEE. 

Desses leilões resultam contratos bilaterais regulados, denominados Contratos de Co-
mercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado – CCEAR, celebrados entre 
cada Agente de Geração vendedor (Concessionárias de Serviço Público ou Produtores 
Independentes) e todos os compradores (Distribuidores de Energia) participantes dos lei-
lões. Assim, FURNAS participa de leilões destinados tanto à venda de energia existente 
(energia de usinas já implantadas) quanto à licitação de novos empreendimentos de 
geração; e

� Ambiente de Contratação Livre – ACL, quando existe livre negociação entre os Produto-
res Independentes, Comercializadores e Consumidores Livres. Já para os Concessionários 
de Serviço Público, sob controle federal, como é o caso de FURNAS, há exigência legal 
de Leilão ou Chamada Pública para compra e venda de energia. Neste ambiente, os acor-
dos de compra e venda de energia são pactuados por meio de contratos bilaterais.

Os recursos para venda de energia existente são compostos pela energia de usinas pró-
prias de FURNAS e pela compra de energia das empresas Semesa, PROMAN, EPE – Pan-
tanal Energia (até outubro/2009) e Eletrobrás Termonuclear S.A. – Eletronuclear. No caso 
da Eletronuclear, tal compra, homologada por meio da Resolução ANEEL Nº 252/2005, 
está vinculada ao cumprimento dos Decretos Nº 2.655/1998 e 4.550/2002 e da Portaria 
Nº 320/2004, do Ministério de Minas e Energia – MME.
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Gráfico 1 - Energia comercializada por FURNAS (GWh)

55.742

55.064
55.193

2009 2008 2007

Contratos de compra até dezembro 2009

Tabela 18 - Contratos de compra por empresa referentes
à energia faturada (2008-2009) em MWh

Empresa Faturada até o mês dez/2009 Faturada até o mês dez/2008 Variação 2009/2008 (%)

Eletronuclear 12.442.764 13.249.049 (6,09)

Semesa 3.025.704 3.033.994 (0,27)

Cien 0 0 0,00

Cuiabá 0 42.344 (100,00)

PROMAN 30.470 30.470 0,00

Total 15.498.938 16.355.856 (5,24)

Nos contratos de compra de energia com a CIEN e com Cuiabá, há uma parcela referente à 
energia efetivamente faturada (Tabela 18) e outra referente à demanda contratada (Tabela 19).

Tabela 19 - Contratos de compra por empresa referentes
à demanda contratada (2008-2009) em MWh

Empresa Contratado até o mês dez/2009 Contratado até o mês dez/2008 Variação 2009/2008 (%)

Cien 8.400.000 8.400.000 0,00

Cuiabá 4.800.000 5.760.000 (16,67)
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Comercialização de transmissão

FURNAS comercializa seus serviços de transmissão no ambiente do serviço público (conces-
são) e no ambiente de interesse exclusivo do acessante (extraconcessão).

Ambiente de concessão de serviços públicos

� Rede Básica de Transmissão

As instalações de transmissão, classificadas pela ANEEL como integrantes da Rede Básica 
(RB), são disponibilizadas ao ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico mediante recebi-
mento da correspondente Receita Anual Permitida – RAP, conforme registrado no Contrato 
de Prestação de Serviços de Transmissão – CPST. A RAP é atualizada, anualmente, por meio 
de resolução homologatória específica, emitida pela ANEEL com base na variação do Índice 
Geral de Preços de Mercado – IGP-M e, também, de incorporação de novas instalações. 

No ano de 2009, a receita da transmissão de FURNAS recebeu acréscimos decorrentes, princi-
palmente, da entrada em operação comercial das seguintes instalações de transmissão da RB:

� Seccionamento do circuito LT 345 kV Furnas–L. C. Barreto Circuito 1, na SE Estreito 
(jul/2009);

� Banco de autotransformadores de 150 MVA, 345/138/13,8 kV, na SE Campinas (fev/2009); e

� Energização da SE Iriri (138 kV).

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

Gráfico 2 - Evolução da receita anual permitida de FURNAS (R$ milhões)

1.7751.791

2.008

2009 2008 2007

� Instalações de transmissão fora da Rede Básica

As instalações de transmissão não integrantes da RB são disponibilizadas diretamente aos 
acessantes interessados, mediante recebimento da correspondente RAP, denominada especi-
ficamente de “encargo de conexão”, conforme registro em Contrato de Conexão ao Sistema 
de Transmissão – CCT.
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� Compartilhamento de instalações

Existe, na concessão de serviço público de transmissão, a obrigação de compartilhamento 
com outros concessionários de instalações e infraestruturas. Este compartilhamento gera re-
ceitas oriundas da conexão ao sistema de transmissão, de Contratos de Compartilhamento de 
Instalações – CCI e dos Contratos de Compartilhamento de Faixa de Passagem – CCFP.  

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

Tabela 20 – Receitas oriundas da CCI e dos CCFP (2007-2009)

Natureza do contrato (R$ mil) 2009 2008 2007

Conexão ao Sistema de Transmissão – CCT * 15.842 14.784 14.221

Compartilhamento de Instalações – CCI 4.543 6.582 2.284

Compartilhamento de Faixa de Passagem – CCFP - - -

Total 20.385 21.366 16.505

* Somente CCTs não regulados pela ANEEL.

Comercialização de transmissão - Ambiente 
extra-concessão

O Contrato de Concessão permite o desenvolvimento de outras atividades, mediante re-
cebimento de receitas que não fazem parte da prestação do serviço público regulado pela 
ANEEL, regido por instrumento contratual próprio. Nesse caso, estão incluídos os Contratos 
de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção – CPSOM, os Contratos de Prestação 
de Serviços de Manutenção – CPSM e ainda os Contratos de Compartilhamento de Infraes-
trutura – CCIF. 

Tabela 21 - Receitas decorrentes de contratos em ambiente extra-concessão

Natureza do Contrato (R$ mil) 2009 2008 2007

Prestação de Serviços de Operação e Manutenção - CPSOM 2.880 2.461 1.684

Prestação de Serviços de Manutenção - CPSM 1.291 1.201 1.163

Compartilhamento de infraestrutura - CCIF 59 - 1.700

Total 4.230 3.662 4.547
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Capítulo 4

Caminhar de mãos dadas
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Política de recursos humanos

FURNAS acredita em seus colaboradores como elemento importante para a concretização 
de sua missão e visão de futuro. A Empresa procura manter uma relação de cooperação com 
seus empregados, reconhecendo seus direitos, promovendo o bem estar e a qualidade de vida, 
além de valores como diversidade, saúde e segurança.

Garantir uma sólida comunicação interna também é fundamental. Os elos que unem os 
colaboradores de FURNAS são constituídos pelo Portal RH – ferramenta para pesquisa de 
benefícios e assuntos relacionados à biblioteca, convênios e desenvolvimento profissional, 
entre outros; Revista FURNAS – veiculada mensalmente; e FURNASNet (intranet da Empresa) 
– ferramenta que, ao divulgar ações e resultados, contribui para democratizar e dar transpa-
rência às informações corporativas.

Os Recursos Humanos de FURNAS, área vinculada à Diretoria de Gestão Corporativa, tra-
balham pautados pela ética, pelos princípios de responsabilidade social corporativa e de 
promoção da qualidade do ambiente interno, como previsto na Política de Recursos Humanos 
da Empresa. Além de incentivar o desenvolvimento pessoal, o objetivo do setor é valorizar o 
bom desempenho, o trabalho em equipe e a igualdade de oportunidades.

Como os gerentes são o fio de interligação entre os setores executivos da Empresa e os 
demais escalões, são estimulados a pensar estrategicamente e a olhar o contexto corporativo, 
não apenas as questões operacionais em que estão envolvidos. 

No trato das questões coletivas, que envolvem negociações diretas com 14 entidades sin-
dicais, FURNAS reconhece a representatividade dessas associações e mantém com elas uma 
relação de parceria.

Perfil do quadro de trabalhadores

Ao final do ano de 2009, FURNAS contava com 7.032 colaboradores. Desse total, 4.758 
efetivos e 1.676 contratados, conforme tabela a seguir:

Tabela 22 - Colaboradores por tipo de vínculo e área (Dez/2009)

Tipo de área Empregados Estagiários Contratados Total

Escritório Central Área-meio 1.079 214 537 1.830

Área-fim 786 158 220 1.164

Áreas Regionais Área-meio 253 13 139 405

Área-fim 2.640 213 780 3.633

Total 4.758 598 1.676 7.032

ANEEL: Indicadores de desempenho operacional e de produtividade.

Áreas-meio: Presidência, Diretorias Financeira e de Gestão Corporativa. 

Áreas-fim: Diretorias de Engenharia, Construção, Operação do Sistema e Comercialização de Energia.

Quanto à escolaridade, a maior parte dos empregados de FURNAS tem ensino médio (40,5%) 
e superior (31,3%) completos. Não há analfabetos no quadro de pessoal da Empresa.
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Tabela 23 - Perfil de escolaridade em relação ao total dos empregados (2007-2009)

Escolaridade (%) 2009 2008 2007

Ensino fundamental (completo ou incompleto)

Ensino médio (completo)

Ensino superior (completo)

Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado)

7,3

40,5

31,3

21,0

7,3

41,9

31,8

19,0

8,0

41,5

34,7

15,8

Analfabetos na força de trabalho 0 0 0

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item f.

Tabela 24 - Número total de empregados próprios e segmentados por região

UF Quantidade

DF 166

ES 69

GO 308

MG 751

MT 18

PR 201

RJ 2.535

RO 8

SP 687

TO 15

Total 4.758

ANEEL – Indicadores sociais internos.
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Admissões e demissões

Em 2009, o número de admissões superou o de demissões, assim como ocorreu no ano 
anterior. Foram 31 demissões e 65 admissões. 

Tabela 25 - Comportamento frente a demissões (2007-2009)

2009 2008 2007

Número de empregados ao término do período 4.758 4.724 4.534

Número de admissões durante o período 65 250 59

Número de demissões durante o período 31 60 50

Reclamações Trabalhistas

� Valor provisionado no passivo (R$ mil) 230.551 215.295 * 230.179

� Montante reivindicado em processos judiciais (R$ mil) 94.118 26.658 * 25052 *

� Número de processos existentes 6.577 5.305 5.035

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item g.

* Valores revisados e corrigidos, diferentes dos apresentados no Relatório de 2008.

O corpo técnico de FURNAS é essencial para garantir segurança e eficiência à prestação de 
serviços. No entanto, em 1995, a Empresa foi incluída no Programa Nacional de Desestati-
zação – PND e teve de ajustar seu quadro de pessoal. Criou, então, programas de incentivo 
à demissão voluntária, como tentativa de adequar suas necessidades às expectativas de seus 
empregados. Atualmente, a Empresa procura manter e qualificar seu corpo funcional.

Tabela 26 - Número de admissões e demissões por gênero

Situações (por gênero) Masculino Feminino Total

Número de empregados no início do período 4.066 658 4.724

Demissões no período Voluntária 6 2 8

Não voluntária 12 4 16

Número de aposentadorias no período * Programada 15 2 17

Invalidez 7 0 7

Desligamentos por outros motivos ** 7 0 7

Número de admissões durante o período 47 18 65

Número de empregados no final do período 4.088 670 4.758
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Tabela 27 - Número de admissões e demissões por faixa etária

Situações Até        
30 anos

De 31 a    
40 anos

De 41 a  
50 anos

Acima de 
50 anos

Total

Número de empregados no início do período 246 934 1.450 2.094 4.724

Demissões no período Voluntária 4 4 - - 8

Não voluntária - 2 3 11 16

Número de aposentadorias no 
período *

Programada - - 3 14 17

Invalidez - - 3 4 7

Desligamentos por outros motivos ** - - 2 5 7

Número de admissões durante o período 15 23 17 10 65

Número de empregados no final do período 241 962 1.468 2.087 4.758

* No exercício de 2009, foram concedidas pela Fundação Real Grandeza 24 complementações de aposentadorias, sendo 
22 do plano BD e 2 do plano CD.

** Óbitos. 

Empregados contratados 

Os contratos empregatícios têm cláusulas e benefícios que visam garantir a qualidade de tra-
balho e de vida, tais como planos de saúde; seguro de vida em grupo; convênio ampliado de as-
sistência médica, odontológica e hospitalar; auxílio-alimentação e auxílio-creche, entre outros.

Em 2009, a Empresa tinha 1.676 trabalhadores contratados, número inferior ao registrado 
em 2008: 1.723. Este número vem caindo anualmente, em FURNAS, sendo os contratados 
substituídos por empregados aprovados em concurso público. Tal providência vem sendo to-
mada de acordo com a conciliação judicial celebrada entre a Empresa e o Ministério Público 
do Trabalho em agosto de 2008.

Tabela 28 - Número de trabalhadores contratados, custo total e relação                           
com o total da força de trabalho (2007-2009)

Trabalhadores Contratados 2009 2008 2007

Número de trabalhadores contratados 1.676 1.723 1.857

Custo total (R$ mil) 189.832 182.452 139.125

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

26 27 29

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item i.

Tabela 29 - Perfil dos contratados por escolaridade (2007-2009)

Escolaridade (%) 2009 2008 2007

Ensino fundamental (completo ou incompleto) 6 7,6 7,9

Ensino médio (completo) 56,5 57,1 58,4

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

37,5 35,3 33,7

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item i.
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Tabela 30 - Remuneração dos contratados (2007-2009)

Faixa de salários (%) 2009 2008 2007

Até  1.499,99 3,8 6,4 18,1

De 1.500,00 a 2.199,99 15,2 27,0 36,3

De 2.200,00 a 3.999,99 55,9 47,2 33,7

Acima de 3.999,99 25,1 19,4 11,9

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item i.

Diálogo e participação

Para FURNAS, o diálogo é o melhor caminho para o entendimento. A negociação de inte-
resses norteia as ações de gestão interna e as relações com os demais públicos com os quais 
se relaciona.

Do total de empregados da Empresa, 2.882 são filiados a 14 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. 

A Empresa garante aos empregados plena liberdade de associação e de opção pela melhor 
representação, de acordo com sua base sindical ou profissão. Não há intermediários na ne-
gociação entre a Empresa e as entidades sindicais, e as decisões resultantes são estendidas a 
todo o quadro funcional.

Inserção de jovens no mercado de trabalho

FURNAS colabora para a inclusão e integração de jovens no mercado de trabalho de duas 
maneiras: pela contratação de aprendizes e por meio de programa de estágio. São adotados os 
mesmos procedimentos da Eletrobrás e subsidiárias: FURNAS contrata os jovens, e o SENAI, 
por meio de acordo de cooperação técnica, oferece aulas práticas e teóricas para capacitação 
técnico-profissional dos aprendizes.

Em 2009, 157 jovens participaram do programa, em número superior àquele exigido pela 
legislação. Já a contratação de estagiários ocorre em função das necessidades internas e por 
meio de processo seletivo aberto. Os aprendizes, por sua vez, são contratados dentro do pro-
grama do Governo Federal, Menor Aprendiz. 

Tabela 31 - Estagiários e aprendizes (2007-2009) 

Estagiários (%) 2009 2008 2007 

Estagiários em relação ao total de empregados 13 16 15

Empregados do programa de contratação de aprendizes 3,3 2,5 4,4

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item a.
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Cargos, carreira e remuneração

A maioria de empregados da Empresa ocupa cargos de nível técnico; em seguida, estão 
aqueles de nível superior. O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR permite a 
FURNAS gerenciar seus recursos humanos com mais propriedade e ao empregado administrar 
melhor sua carreira. 

Tabela 32 - Número de empregados por cargo (2007-2009) 

Cargos 2009 2008 2007

Gerencial 371 379 362

Nível superior 1.407 1.378 1.302

Nível técnico 1.895 1.888 1.828

Nível médio suporte 757 750 710

Nível fundamental 328 329 332

Total 4.758 4.724 4.534

Plano de Carreira e Remuneração – PCR do Sistema Eletrobrás

Para atender às diretrizes definidas pelo Ministério de Minas e Energia – MME que visam 
ao fortalecimento do Sistema Eletrobrás, foi estabelecido, em meados de 2008, o Plano de 
Transformação do Sistema Eletrobrás, que prevê, dentre outras ações, a unificação dos Planos 
de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS das empresas do Sistema Eletrobrás. 

A unificação visa a padronização das políticas e diretrizes de Gestão de Pessoas, o estabe-
lecimento de diretrizes para as ações de Gestão de Pessoas, a integração e interação entre as 
áreas de Gestão de Pessoas e a obtenção de vantagem competitiva em todo o sistema.

Em 2009, foi dada continuidade à elaboração do plano unificado denominado Plano de 
Carreira e Remuneração – PCR, com a participação de representantes das áreas de Gestão de 
Pessoas das empresas do Sistema Eletrobrás.  

A Superintendência de Gestão de Pessoas de FURNAS realizou, em novembro de 2009, a 
apresentação do referido plano, divulgando também para todos os empregados o Sistema de 
Gestão do Desempenho – SGD.

Tabela 33 - Remuneração (R$ mil) (2007-2009) 

2009 2008 2007

Folha de pagamento bruta 1.016.709 820.101 767.315

Encargos sociais compulsórios 201.903 160.953 148.087

Total 1.218.612 981.054 915.402

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item b.
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Tabela 34 - Encargos sociais (2009)

Encargos sociais   R$

Previdência Social – Empregados 157.012.868,40

� INSS 108.299.526,90

� Salário-educação 212.939,74

� Sistema "S" (SESI, SENAI, INCRA, SAT, SEBRAE) 14.413.806,34

� Outras 34.086.595,42

Contribuições ao FGTS 44.005.819,82

Contribuições sociais diversas 238.051,09

Tabela 35 - Perfil da remuneração (2007-2009)

Perfil da remuneração 2009 2008 2007

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

22,16 17,0 18,8

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

2,71 2,5 2,9

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item c.

Tabela 36 - Remuneração por faixa salarial (2007-2009)

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

2009 (%) 2008 (%) 2007 (%)

Até 2.199,99 5,2 12,6 17,5

De 2.200,00 a 3.399,99 25,4 29,8 33,2

De 3.400,00 a 5.499,99 39,7 36,0 30,0

Acima de 5.499,99 29,7 21,6 19,3

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item d.

A maior parte dos empregados (65,1%) tem salários que variam de R$ 2.200,00 a R$ 
5.499,99 (incluindo participação nos resultados e programa de bônus). Os salários mais bai-
xos pagos pela Empresa equivalem a 2,71 salários mínimos, e a diferença entre a maior e a 
menor remuneração é de 22,16 vezes. Não são definidas e publicadas metas para redução da 
distância entre o maior e menor salário. 

Não há salários regionais e os Acordos Coletivos de Trabalho – ACT são estabelecidos com 
as entidades sindicais e valem para todas as regiões onde a Empresa atua. No caso de trans-
ferência de empregados, estão previstas três modalidades de auxílio: auxílio-transferência; 
adicional provisório de transferência e adicional regional temporário.
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Tabela 37 - Salário médio por categoria (2007-2009)

Perfil da remuneração 
Salário médio no ano por categoria (R$)

2009 2008 2007

Cargos de diretoria 29.482,61 28.186,00 26.456,77

Cargos gerenciais 10.930,00 9.294,14 8.494,88

Cargos administrativos 5.644,75 4.776,44 3.442,46

Cargos de produção 4.897,20 4.157,15 3.491,62

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item d.

Tabela 38 - Remuneração dos administradores (2007-2009)

2009 2008 2007

Remuneração e/ou honorários totais (A) (R$ mil) 2.147 2.029 1.996

Número de diretores (B) 6 6 6

Remuneração e/ou honorários médios A/B (R$ mil) 358 338 333

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

319 304 291

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

Honorários médios C/D (R$ mil) 35 34 32

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item d.

A política relativa à participação dos empregados nos lucros prevê este direito, desde que as 
metas estabelecidas no Termo de Pactuação sejam alcançadas, e que a Empresa distribua di-
videndos aos seus acionistas. Após o encerramento de cada exercício financeiro, o montante 
a ser distribuído para os empregados não poderá exceder 25% dos dividendos pagos aos acio-
nistas, limitado ao equivalente a duas folhas salariais do último mês do ano em exercício.

As diretrizes para a distribuição da participação são negociadas com as entidades represen-
tativas dos empregados e respeitam o estabelecido na Resolução do Conselho de Coordenação 
e Controle das Empresas Estatais – CCE Nº 10/1995 e na Lei Nº 10.101/2000. 

Tabela 39 - Participação nos resultados (2007-2009)

Participação nos resultados 2009 2008 2007

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

70.087 70.479 61.574

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

7,39 8,59 8,02

Ações da Empresa em poder dos empregados (%) 0,000391900 0,000394434 * 0,000395972 *

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item c.

* Valores revisados e corrigidos, diferentes dos apresentados no Relatório de 2008.
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Benefícios e seguridade

Pensando sempre no futuro, FURNAS assegura aos seus empregados sólidos benefícios. O 
plano de previdência privada, fortalecido sempre, prepara os trabalhadores que se aproximam 
da aposentadoria para uma transição tranquila para a nova fase, estimulando-os a elaborar 
um plano de vida que contemple outras perspectivas de crescimento pessoal.

Tabela 40 - Benefícios aos empregados (2007-2009)

Benefícios (R$ mil) 2009 2008 2007

Educação 2.896 1.860 1.717

Alimentação 38.695 37.558 33.532

Transporte 1.113 995 2.114

Saúde 86.717 82.287 70.185

Fundação 90.687 76.633 67.557

Outros (segurança no trabalho; cultura; capacitação 
profissional; creche)

234.355 74.077 67.677

Total de investimentos em benefícios 454.463 273.410 242.782

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item b.

FURNAS oferece seguro de vida integral aos empregados ativos e aos vinculados, em caso 
de morte natural ou acidental, invalidez permanente total por acidente, invalidez permanente 
parcial por acidente e invalidez total por doença. Concede, também, indenizações de 50%, 
por morte natural e acidental e por invalidez permanente total por acidente do cônjuge, além 
de reembolso de despesas com funeral dos filhos dependentes. Aos aposentados são assegura-
dos os mesmos direitos, exceto a indenização por invalidez total em decorrência de doença.

FURNAS oferece a seus empregados, por meio da Fundação Real Grandeza, diversos pro-
gramas na área de saúde, entre os quais destacam-se: Programa de Medicamento de Uso 
Contínuo; Atendimento Médico-Hospitalar – AMH; Programa Cuidador Social; e Previdência 
Privada. Também desenvolve o Programa Elaboração de Projeto de Vida, voltado para o pla-
nejamento da aposentadoria. Em 2009, foram atendidas 320 pessoas nestes programas. 

FURNAS é patrocinadora instituidora da Real Grandeza – Fundação de Previdência e Assis-
tência Social, pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja finalidade é complementar benefícios pre-
videnciários de seus participantes. A Real Grandeza administra dois planos de benefícios: um na 
modalidade de Benefício Definido – BD e outro na modalidade de Contribuição Definida – CD.
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Tabela 41 - Aposentadoria (2007-2009)

Aposentadoria 2009 2008 2007

Contribuições à FRG para constituição de provisões de 
benefícios

61.726 51.495 46.054

Cobertura de despesas administrativas dos planos de    
benefícios

28.961 25.138 21.502

Total de investimentos em previdência complementar 
(R$ mil)

90.687 76.633 67.557

Número de beneficiados pelo Programa de Previdência 
Complementar

4.655   4.620  4.478

Número de beneficiados pelo Programa de Preparação 
para Aposentadoria

320 264 243

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item h.

Pesquisa corporativa de clima organizacional 

Em junho de 2009 foi realizada a Segunda Pesquisa de Clima Organizacional Corporativa – 
instrumento de gestão de pessoas que revela a percepção mais imediata dos empregados sobre 
suas relações com a Empresa, os sentimentos que influenciam seu modo de vida, suas relações 
com as políticas, clientes, produtos e outros empregados, mapeando as forças positivas e ne-
gativas que influenciam a produtividade e as relações de trabalho. 

Participaram do processo de pesquisa 4.747 empregados entre os 6.408 aptos a participar, 
correspondendo a 74,08% da população total. Este percentual revela uma cobertura superior 
à obtida por outras empresas brasileiras, em projetos semelhantes, como também mostra 
o acerto da decisão de se fazer a pesquisa e a vontade dos empregados de influenciar nas 
decisões relativas ao clima organizacional da Empresa. Confere, ainda, grande importância 
e legitimidade aos resultados, aumentando a responsabilidade daqueles que irão utilizá-los 
para tomada de decisões que levem a melhoria do ambiente interno de FURNAS.

O Índice de Clima Organizacional – ICO apurado pela pesquisa foi de 70,69% sobre um má-
ximo de 100, o que é considerado um resultado positivo (superior ao obtido na primeira pes-
quisa realizada em 2004 – 65,7%), porém ainda não é o ideal para os padrões de FURNAS.  

Para 2010, está prevista a realização de Planos de Ação para melhoria do clima organiza-
cional em toda a Empresa.

Desenvolvimento de competências

Em 2009, FURNAS promoveu uma reestruturação nos processos de Recursos Humanos no 
sentido de agilizar a tomada de decisão e alinhar as suas ações às modernas tendências de 
gestão de pessoas. 

Considerando o conhecimento como fator crucial e diferenciador para o sucesso de uma or-
ganização e de seus empregados, a Empresa investiu na implantação do Modelo de Educação 
Corporativa, com o objetivo de atender às estratégias empresariais e ao crescimento profissional 
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e pessoal de seus empregados. Como forma de implementar tal proposta, foi criado o Departa-
mento de Educação Corporativa, responsável pela estrutura de ações educacionais de FURNAS, 
em parceria com as demais áreas.

A partir da implantação da nova estrutura, o Departamento de Educação Corporativa, cien-
te de seus desafios diante do cenário atual da Empresa, promoveu diversas ações no sentido 
de fomentar o processo de formação continuada dos empregados, dentre as quais:

�	Participação na estruturação da UNISE para unificação das políticas e práticas de Edu-
cação Corporativa; definição da governança, procedimentos de transição, modelo peda-
gógico, etc. e na elaboração do Plano de Desenvolvimento e Capacitação das Pessoas do 
Sistema Eletrobrás;

� Estruturação do Projeto da Unidade de Educação Corporativa de FURNAS;

� Desenvolvimento do Prisma Virtual: site especialmente criado para que os empregados 
possam participar das diversas formas de Educação Corporativa existentes na Empresa, 
visando integrar pessoas, alinhar ações educacionais e socializar o conhecimento;

� Implementação de iniciativas de Educação a Distância: como FURNAS está presente em 
várias regiões do país, investiu-se em Educação a Distância, ampliando as oportunidades 
para que os empregados possam desenvolver suas competências a partir de sua própria 
estação de trabalho;

� Desenvolvimento de parcerias com as áreas da Empresa: desenvolvimento de programas 
educacionais estratégicos, como, por exemplo, o CTB – Curso de Treinamento Básico de 
Operador; e

� Implementação do Programa de Requalificação Profissional FURNAS/SENAI: o projeto 
iniciou o desenvolvimento de ações educacionais no sentido de requalificar a mão de 
obra terceirizada da Empresa.

Em 2009, foram de R$ 6.197.626,34 os recursos investidos em Programas Educacionais – 
excluídos os salários – e gastos voltados especificamente para a capacitação dos empregados, 
não incluindo incentivos à educação formal, sendo a carga horária total de 96.926 horas de 
treinamento. Participaram de programas/ações educacionais 4.708 colaboradores, incluindo 
empregados, gerentes e cedidos.

FURNAS constrói o futuro com cada empregado, desde seu primeiro dia de trabalho. O 
primeiro passo é o Programa de Integração de Novos Empregados – PINE, que desenvolve a 
conscientização e o comprometimento do novo empregado com os objetivos da Empresa. 

FURNAS trabalha para qualificar seus empregados promovendo iniciativas que aprimoram 
conhecimentos e competências individuais e coletivos. Além disso, atua para que cada empre-
gado possa programar e implementar um plano de desenvolvimento profissional e pessoal.

Em 2009, foram investidos R$ 18.157 mil em treinamentos, cursos, estágios (excluídos os 
salários) e gastos voltados especificamente para capacitação relacionada com a atividade 
desenvolvida por empregados.  
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Tabela 42 - Investimento em desenvolvimento profissional (2007-2009)

2009 2008 2007

Valor investido em desenvolvimento profissional e 
educação (%)

1,79 2,62 * 2,78 *

Quantidade média de horas de desenvolvimento 
profissional por empregado/ano

20 40 23

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item f.

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

Obs: Percentual referente ao valor investido em desenvolvimento profissional e educação foi calculado sobre a receita líquida. 

Tabela 43 - Participantes por programas/ações educacionais (2009)

Foco dos programas/ações educacionais Número de empregados participantes 
dos principais tipos de programas educacionais 

Requisito de acesso 410

Conhecimentos gerais 100

Competências 689

Capacidades técnicas 3.238

Competências gerenciais 271

Saúde e segurança no trabalho 

No ano de 2009, FURNAS investiu R$ 8,04 milhões em Saúde e Segurança no Trabalho, 
com o objetivo de garantir a segurança das instalações e das operações e a saúde e integri-
dade física de seus empregados. 

Tabela 44 - Saúde e segurança no trabalho (2007-2009)

Saúde e segurança no trabalho 2009 2008 2007

Média de horas extras por empregado/ano 151 196 195

Número total de acidentes de trabalho com empregados 62 86 107

Número total de acidentes de trabalho com 
terceirizados/contratados

111 82 52

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

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

� Empregados

� Prestadores de serviço

27

65

32

54

30

46

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) (%)

- - -
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Saúde e segurança no trabalho 2009 2008 2007

Acidentes que resultaram em morte (%)

� Prestadores de serviço 

� Empregados 

1,19

0,02

1,22

-

1,92

-

Índice TF * total da Empresa no período, para empregados 2,26 2,99 3,34

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

2,75 3,62 3,21

Índice TG ** total da Empresa no período, para empregados 38 19 75

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

2.225 1.935 2.584

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

24,40 21,30 18,99

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item e, item i. 

* TF é a Taxa de Frequência de acidentes do trabalho. 

** TG é a Taxa de Gravidade de acidentes do trabalho.

Taxas de Frequência e de Gravidade de acidentes do trabalho

� Taxa de Frequência

A Taxa de Frequência é obtida a partir da divisão do número de acidentes do trabalho pelo 
total de milhão de horas humanas de exposição à situação de risco. 

Gráfico 3 - Taxa de Frequência de acidentes de trabalho 

3,48
2,99

2,26

2009 2008 2007
ANEEL – Indicadores sociais internos.

� Taxa de Gravidade

A Taxa de Gravidade é obtida dividindo-se o número de dias perdidos mais dias debitados, 
em decorrência de acidentes do trabalho, pelo total de milhão de horas humanas de exposi-
ção à situação de risco. 
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Gráfico 4 - Taxa de Gravidade de acidentes de trabalho

75

19

38

2009 2008 2007
ANEEL – Indicadores sociais internos.

� Programas de promoção da saúde

� Plano de saúde: os empregados e dependentes de FURNAS têm direito ao plano de saú-
de da Empresa, operado com recursos próprios. Além disso, aqueles que são vinculados 
à Fundação de Previdência e Assistência Social Real Grandeza – FRG têm o direito ao 
Plano de Assistência Médica Suplementar – PLAMES, que oferece cobertura de serviços 
médicos aos empregados e seus dependentes;

� Atividades físicas: a Empresa acredita que atividade física é fundamental para a saúde e 
a qualidade de vida e estimula a prática regular de exercícios para despertar entre seus 
empregados o interesse pela melhoria de sua capacitação física com a adoção de hábitos 
saudáveis. Em 2009, além do desenvolvimento de atividades nas Salas de Capacitação 
Física nas Áreas Regionais e no Escritório Central (6.500 participações), promoveram-se 
corridas de rua, triathlon, biathlon, aquathlon, competições esportivas de diversas moda-
lidades e a IV Olimpíada Nacional FURNAS, para empregados do Escritório Central e de 
áreas regionais (4.946 participações), com um total de 11.446 participações;

� Readaptação e reabilitação profissional: FURNAS promove a reabilitação ou a readap-
tação profissional dos empregados que possam manifestar desordem física, mental ou 
social decorrente de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais que impeçam, 
total ou parcialmente, a execução de suas funções. O programa envolve um conjunto de 
medidas médicas, psicológicas, sociais e educacionais que visam à recuperação da capa-
cidade laboral do empregado; 

� Projeto Pesando FURNAS: A Empresa tem investido na qualidade de vida dos empre-
gados por meio do estímulo à mudança de comportamento. Como forma de incentivar 
a adoção de hábitos mais saudáveis, realizou medição do peso corporal médio em cada 
uma de suas áreas. No ano de 2009, 2.936 pessoas participaram da avaliação de peso; 

� Programas de promoção da saúde: além de oferecer atendimento médico regular, FURNAS 
tem se dedicado a promover ações que preservem a saúde e a qualidade de vida de seu 
corpo funcional;

� Programa de monitoramento de doentes crônicos: é desenvolvido para minimizar o agra-
vamento e reduzir os riscos de reinternação decorrentes de doenças crônicas, que, segundo 
a Organização Mundial de Saúde, são a principal causa de morte e incapacidade no mun-
do. O programa beneficia diretamente o custeio do plano de saúde de FURNAS e o Plano 
de Assistência Médica Suplementar – PLAMES, operado pela Fundação Real Grandeza; 
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� DSA na Linha: envolve a realização de atendimentos especiais e palestras de prevenção 
e cuidados destinados a evitar patologias detectadas por exames periódicos ou outros 
atendimentos;

� Projeto Saúde do Viajante: dengue, febre maculosa, febre amarela e hepatite são o foco 
desse projeto que orienta os empregados sobre prevenção, riscos e cuidados que devem 
ser tomados em áreas endêmicas. O projeto também informa sobre doenças sexualmente 
transmissíveis – DST e HIV/AIDS. Em 2009, foram aplicadas 65 doses de vacina contra 
Hepatite A&B para 39 empregados;

� Projeto Estação Saúde: por meio da exibição de filmes, promovem-se debates sobre te-
máticas relacionadas à saúde; os empregados refletem, em grupo, sobre hábitos de vida 
e comportamentos de risco;

� Programa de prevenção e tratamento da dependência química: conhecido como Reviver, 
este programa trata empregados e aposentados que usam álcool, drogas e outras subs-
tâncias tóxicas. Pelo fato de a doença crônica e recorrente do uso de drogas apresentar 
alto nível de reincidência, o programa procura atuar, com frequência, por meio de grupos 
terapêuticos de apoio. Além disso, atua de forma preventiva e orienta os usuários e seus 
familiares sobre os diversos aspectos e consequências da doença, entre eles, os relativos 
à saúde, sociais, laborais e previdenciários;

� Atuação preventiva de ergonomia e avaliação de estações de trabalho: proporciona se-
gurança, conforto e desempenho eficiente por meio de estudos, palestras dirigidas e 
inspeção regular para verificar a adequação das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores;

� Programas antitabagismo: criado em 1998, o projeto tem atuação numa abordagem 
holística e promove palestra motivacional e encontros terapêuticos no Escritório Central 
com a meta de dar suporte terapêutico-comportamental e medicamentoso aos emprega-
dos efetivo e contratado, no abandono do tabagismo e suas recaídas. O período de acom-
panhamento gira em torno de seis meses. São programados, atualmente, dois grupos no 
Escritório Central (10 empregados cada) e um grupo em área regional mais prevalente/
ano. Nas regionais, cerca de 50% dos encontros são realizados por videoconferência, 
objetivando ampliar a atuação do projeto e o menor custo operacional. Constaram das 
atividades desenvolvidas no ano de 2009: realização de grupo terapêutico no Escritório 
Central, cuja cessação do tabagismo foi na ordem de 90% dos participantes, filmagem 
dos depoimentos, participação nas SIPATs do Km Zero e da SE Adrianópolis, atividades 
nas datas comemorativas de 31 de maio – Dia Mundial sem Tabaco – e 29 de agosto – 
Dia Mundial de Combate ao Fumo, mapeamento de toda a população tabagista das áreas 
regionais, visando determinar as mais incidentes, e elaboração de P&D do Projeto Vida 
sem Fumaça, já aprovado, aguardando prospecção externa;

� Vacinação contra gripe: em 2009 foram aplicadas 6.307 doses da vacina contra o vírus 
da gripe em 49 áreas regionais de nove estados onde FURNAS atua. Essa campanha é 
realizada todos os anos;

� Treinamento em suporte básico de vida: voltado para equipes que trabalham em ativida-
des ou áreas de risco, o programa ensina os procedimentos que devem ser adotados em 
situação de emergência e prepara os profissionais para prestarem os primeiros socorros 
em caso de acidente; e 
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� Atendimentos ambulatoriais: FURNAS cumpre a legislação vigente relativa à assistência 
médica, oferecendo atendimento em ambulatórios, consultórios e postos médicos que 
mantém nas áreas em que atua. A Empresa entende que sua ação deve ser mais abran-
gente e oferece serviços de medicina ocupacional e promove a saúde de seus empregados 
e familiares, por meio de campanhas de vacinação e outras atividades. Em 2009, foram 
realizados 200.371 atendimentos, sendo: 34.200 exames laboratoriais, 39.330 consultas 
médicas, 126.841 procedimentos de enfermagem, entre outros.

Qualidade de vida 

Em FURNAS, a construção e melhoria da qualidade de vida dos empregados são praticadas 
por meio de ações na área de saúde, reconhecimento e valorização pessoal, atividades cultu-
rais, além de diversos atendimentos sociais e de apoio em circunstâncias críticas que podem 
afetar a produtividade e bem-estar do empregado.

� Atendimentos sociais

Assistentes sociais realizam trabalhos de esclarecimento, orientação, encaminhamento e/ou 
acompanhamento em questões funcionais, sociais, financeiras e de saúde. Em 2009, o núme-
ro de atendimentos sociais à força de trabalho foi de 3.300, contra 1.884 em 2008.

� Valorização dos empregados

Em 2009, foram realizados diversos eventos em homenagem aos empregados de FURNAS 
– atividades que favorecem o convívio social e demonstram o reconhecimento pelo trabalho 
realizado – com os seguintes destaques: Ouro da Casa; Dia Internacional da Mulher; Dia da 
Secretária; e entrega de distintivos aos empregados por tempo de serviço. No total, foram 
4.813 participações em eventos. Cabe observar que, na composição dos eventos realizados 
em 2008, foram incluídos os relacionados à cultura, além de outros que foram repassados às 
áreas regionais; em 2009, tais eventos estão apresentados em outros itens deste relatório.

� Atividades culturais

Para impulsionar não apenas o lazer e integração dos empregados, mas também para in-
centivar os talentos individuais, FURNAS promove diversas atividades culturais e artísticas:

�  Grupos e oficinas culturais: atividades de grupo de coral e de teatro, oficinas, aulas de 
dança de salão, canto, música e pintura foram oferecidas durante o ano de 2009, con-
tabilizando um total de 4.782 participações. Tais iniciativas contribuem para reduzir o 
nível de estresse e promover a integração, a auto-estima e a criatividade dos empregados. 
Além disso, ajudam a identificar potencialidades pessoais e profissionais, podendo des-
pertar o interesse por práticas que desenvolvam e favoreçam a formação cultural; e 

�  Apresentações artísticas: foram promovidas diversas atividades – entre shows, confrater-
nização de fim de ano, exposições e concursos culturais, com grupos e artistas internos 
ou contratados – que contaram com 9.519 participações.
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Direitos humanos

Assédio moral e sexual

O compromisso formal com a prevenção do assédio moral e sexual está expresso no Código 
de Ética e Conduta Profissional de FURNAS. A Empresa não mantém processos e procedi-
mentos de prevenção implementados que objetivem prevenir e coibir tais formas de assédio; 
no entanto, a Comissão de Ética participa e promove ações, tais como treinamentos, palestras 
e seminários, voltadas à orientação e prevenção contra o assédio moral e sexual. Em 2009, 
nenhum caso de discriminação foi relatado.

Diversidade

� Igualdade de oportunidades

A diversidade é um dos temas que vem ganhando espaço na Empresa. De acordo com o 
que estabelece a Constituição da República, FURNAS reconhece que deve ser dada iguadade 
de oportunidades a ambos os sexos no ambiente de trabalho. As Diretrizes para as Mulheres 
sob a Perspectiva da Equidade de Gênero, aprovadas em 2006, têm o objetivo não somente 
de assegurar a equidade de gênero em sua estrutura funcional, valorizando a participação 
da mulher em todos os setores da Empresa, mas também de incorporar a igualdade entre os 
sexos e a valorização da mulher nas suas práticas de relacionamento.

Em FURNAS, empregadas atuam em atividades diversas, como operadoras, tratoristas, ar-
madoras e técnicas em reparo e manutenção preventiva de instrumentos elétricos, as quais, 
até há pouco tempo, eram exclusivamente masculinas.

Internamente, a Empresa tem implantado estratégias, entre elas a criação do Grupo Gênero, 
com representantes de todas as Diretorias, incentivando a reflexão sobre o tema e a coorde-
nação de ações de mobilização pelos empregados. A partir dessas iniciativas, houve trans-
formação no ambiente de trabalho, com a crescente superação das desigualdades de gênero 
existentes. Foram registradas mudanças de comportamento e conduta social enraizados na 
cultura e nos costumes da Empresa. 

O reconhecimento dessas mudanças se deve não apenas à dedicação e comprometimento 
das mulheres, mas também ao assento de FURNAS no Comitê Permanente para as Questões 
de Gênero do Ministério de Minas e Energia e Empresas Vinculadas. 

A tendência atual é que a proporção do número de mulheres aumente gradativamente com 
a realização dos concursos públicos. Entre os 65 empregados admitidos em 2009, 16, ou seja, 
25%, eram mulheres. 

� Pró-Equidade de Gênero

FURNAS foi uma das primeiras empresas a aderir ao Programa Pró-Equidade de Gênero, 
desenvolvido pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Governo Federal, que 
incentiva as empresas estatais a adotar políticas de combate e redução das desigualdades de 
gênero. Por duas vezes, FURNAS recebeu o Selo Pró-Equidade de Gênero, concedido pela 
Secretaria em parceria com a Organização das Nações Unidas – ONU.
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Ao aderir ao programa, a Empresa firmou um Plano de Ação, dividido em duas áreas: 
Gestão de Pessoas (recrutamento e seleção; processos de capacitação e treinamento interno; 
ascensão funcional e planos de carreira, cargos, salários e remuneração; programas de saúde 
e segurança no trabalho; e política de benefícios) e Cultura Organizacional (mecanismos de 
combate às práticas de discriminação quanto a sexo, raça, estado gestacional e orientação 
sexual, além da ocorrência de assédio moral e sexual; práticas de sensibilização voltadas para 
a equidade de gênero na cadeia de relacionamento da organização; e propaganda institucio-
nal interna e externa).

Tabela 45 - Equidade de gênero (2007-2009)

2009 2008 2007

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

14 14 13

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

13 12 11

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item a.

Tabela 46 - Salário-base e remuneração por categoria e gênero (2009)

Categoria Salário-base (menor salário) Remuneração (média)

Homens (H) (R$) Mulheres (M) (R$) H/M Homens (H) (R$) Mulheres (M) (R$) H/M

Diretoria 29.482,61 - - 29.482,61 - -

Função gerencial 4.094,35 3.859,32 1,06 19.108,36 19.244,42 0,99

Empregados 1.115,30 1.590,09 0,70 7.254,73 6.989,34 1,04
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 Tabela 47 - Composição dos grupos por categoria, gênero, raça e faixa etária

Categorias Gênero Raça Número

Governança Conselho de Administração Masculino Branca 6

Conselho Fiscal Masculino Branca 2

Feminino Branca 1

Diretoria Masculino Branca 6

Funções gerenciais Masculino Branca 292

Preta 6

Parda 19

Amarela 4

Indígena 0

Não declarada 1

Feminino Branca 44

Preta 2

Parda 3

Amarela 0

Indígena 0

Não declarada 0

Demais empregados Masculino Branca 2.717

Preta 198

Parda 766

Amarela 54

Indígena 11

Não declarada 20

Feminino Branca 512

Preta 15

Parda 80

Amarela 8

Indígena 2

Não declarada 4

Total grupos de governança 14

Total funções gerenciais 371

Total demais empregados 4.387

Total geral 4.758

O processo de definição de raça foi por autodeclaração. Nas categorias nas quais não houve um processo de identifica-
ção de raça, segue informação na condição de não declarado. 

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item a.                                                                               

Obs: O Diretor-Presidente é também Conselheiro (o único empregado membro do Conselho).
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� Grupo Gênero de FURNAS

A Empresa iniciou, em 2004, o trabalho pela equidade de gênero com o programa Cons-
truindo em FURNAS um Olhar Coletivo Sobre a Mulher, em cumprimento às diretrizes e ações 
afirmativas de gênero definidas pelo Ministério de Minas e Energia – MME para as empresas 
vinculadas. Desde então, FURNAS tem se empenhado na luta pela equidade de gênero, atin-
gindo não apenas o âmbito da Empresa, mas também as comunidades do entorno dos seus 
empreendimentos.

FURNAS foi premiada com o Selo Pró-Equidade de Gênero 2009, pelo conjunto de ações 
implementadas em 2007-2008, que evidenciaram a promoção de oportunidades e de trata-
mento entre homens e mulheres na Empresa, assim como fomentaram o desenvolvimento 
de novas concepções de gestão de pessoas e de cultura organizacional. Aderiu também à 3ª 
Edição do Programa Pró-Equidade de Gênero, do Governo Federal, correspondente ao biênio 
2009-2010.

Para viabilizar a implementação das metas do plano de ação, o Grupo Gênero efetivou 
parcerias com diversas áreas da Empresa, além de produzir material de conscientização. 
Aconteceram 13 reuniões do Grupo Gênero durante o ano de 2009.

� Semana da Mulher

Realizada de 9 a 13 de março de 2009, destacou-se a trajetória da luta feminina no mundo 
e fez-se retrospectiva dos trabalhos realizados pelo Grupo Gênero. Duas exposições foram 
apresentadas, com um total de 2.088 visitantes.

No Escritório Central, a programação contou com palestra proferida pela senadora Serys 
Slhessarenko, sobre o papel da mulher na política, além de peça teatral, oficinas e caminha-
da. Nas áreas regionais, as comemorações foram realizadas para o público interno. Houve a 
exibição do filme Mulheres: Agora é que são Elas, seguida de reflexões e debates. Os even-
tos reuniram 310 mulheres, representando mais de 70% da força de trabalho feminina das 
regionais.

Nas áreas, os mobilizadores e voluntários, com o apoio do Grupo Gênero, realizaram ações 
em dezoito bases geográficas. Foram realizadas palestras, oficinas e apresentação de filmes 
para lembrar o Dia Internacional da Mulher, beneficiando 4.039 pessoas. 

� Sessão Gênero de Cinema

Realizada na última quinta-feira de cada mês, a Sessão Gênero de Cinema vem se firman-
do como um dos melhores meios para disseminar conceitos sobre equidade e igualdade. 
Em 2009, foi estruturada em forma de projeto, visando chamar a atenção dos participantes 
quanto aos conceitos implícitos em cada filme, através dos textos das sinopses, e priorizando 
a exibição daqueles filmes que provocam a discussão dos temas específicos da discriminação 
de raça e deficiência.

Ao longo de 2009, foram exibidos oito filmes, beneficiando 702 empregados, no Escritório 
Central, demonstrando que o número de participantes vem crescendo a cada ano. Avaliação 
realizada confirma que os filmes exibidos estão contribuindo para uma reflexão sobre os 
preconceitos incorporados na nossa cultura.

Vale destacar o ineditismo da Sessão Gênero de Cinema, voltada para o público infantil e 
realizada em parceria com o programa PROCEL para filhos de empregados, que exibiu, em 16 
de dezembro, Os Pinguins de Madagascar em uma Missão de Natal.
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� Conformidade legal: pessoas com deficiência

O Art. 36, Inciso IV, do Decreto Nº 3.298/99 estabelece que empresas com mais de mil em-
pregados são obrigadas a preencher 5% de seus cargos com beneficiários da Previdência So-
cial reabilitados ou com pessoa com deficiência habilitada. Assim, nos concursos de admissão 
realizados por FURNAS são destinadas vagas exclusivas para as pessoas com deficiência, 
de acordo com o que determina a legislação. Além disso, nesse sentido, FURNAS mantém 
convênios com organizações da sociedade civil, como o Instituto Brasileiro dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência – IBDD e Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência – 
AVAPE.

Em 2009, FURNAS cumpriu o segundo ano do treinamento remunerado para vinte jovens 
deficientes auditivos, visando facilitar a sua inserção no mercado de trabalho.  

Tabela 48 - Empregados com deficiência

Número total de empregados 
próprios (a)

Número total de pessoas 
com deficiência (b)

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

4.758 237 * 5 0

Quadro ANEEL – Indicadores sociais internos – Item a.

* Refere-se à soma de 23 empregados efetivos e 214 profissionais vinculados ao contrato firmado com a Associação para 
Valorização de Pessoas com Deficiência.

Tabela 49 - Empregados com deficiência (2007-2009)

2009 2008 2007

Empregados efetivos 23 22 19

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

214 233 225

Empregados treinados através da INES 20 22 19

Fonte: INES - Instituto Nacional de Educação dos Surdos.

� Respeito à orientação sexual

Desde 2007, FURNAS estende os benefícios de assistência à saúde a seus empregados que 
mantêm relações homoafetivas. Assim, companheiros do mesmo sexo têm direito garantido 
como dependentes – um grande passo para assegurar a todos a igualdade de direitos.

� Valorização da maturidade

Tabela 50 - Distribuição dos empregados por faixa etária (2007-2009)

Faixa etária 2009 2008 2007

Até 30 anos (%) 5 7 7

De 31 a 40 anos (%) 20 20 18

De 41 a 50 anos (%) 31 34 38

Mais de 51 anos (%) 44 39 37
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Capítulo 5

Respeitar o futuro
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A responsabilidade pelo uso dos recursos e meios naturais é um dos compromissos de FURNAS. 
A Empresa segue os princípios de sua Política Ambiental e busca responder aos crescentes desa-
fios oriundos do agravamento da situação ambiental em todo o mundo. FURNAS tem feito in-
vestimentos na adequação de seus processos de gestão e de produção aos padrões de excelência, 
além de promover estudos e projetos de sensibilização para o uso racional da energia e da água, 
bem como tem atuado, de forma preventiva, para evitar danos. Também procura sensibilizar e 
envolver seus empregados para que sejam parceiros nas medidas de conservação ambiental.

Política Ambiental

A Política Ambiental de FURNAS é baseada nos seguintes princípios:

� Integração da Política Ambiental às demais políticas da Empresa;

� Incorporação do 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 aos 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; e

� Racionalização do uso de recursos naturais e combate ao desperdício de energia elétrica.

Política de Recursos Hídricos

A Política de Recursos Hídricos de FURNAS é norteada pelos seguintes princípios:

� Integração à Política Nacional de Recursos Hídricos e às demais políticas da companhia;

� Promoção da integração com as comunidades, associações e demais partes interessadas, 
visando à troca de informações que auxiliem a implementação da Política de Recursos 
Hídricos de forma participativa;

� Atuação articulada com os órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, visando atenuar os efei-
tos adversos, oriundos de eventos hidrológicos críticos, sobre as populações situadas em 
local que sofra influência dos empreendimentos da Empresa;

� Promoção do 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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� Acompanhamento do comportamento limnológico e da qualidade da água dos reserva-
tórios das usinas da companhia e dos demais corpos hídricos utilizados em seus empre-
endimentos, propondo medidas, quando necessário, junto aos órgãos ambientais compe-
tentes, para prevenir e mitigar eventuais impactos nos recursos aquáticos;

� Atuação na gestão dos recursos hídricos das bacias hidrográficas onde estão localizados 
seus empreendimentos;

� Promoção da capacitação dos empregados de FURNAS, visando aprimorar o conhecimen-
to sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, bem como a sua representação em fóruns de recursos hídricos; e

� Aplicação dos princípios da Política de Recursos Hídricos de FURNAS às etapas de pla-
nejamento, projeto, construção e operação de seus empreendimentos.

Política de Recursos Florestais
A Política de Recursos Florestais de FURNAS é orientada pelos seguintes princípios:

� Integração às demais políticas da companhia, em especial à Política Ambiental;

� Atendimento à legislação pertinente, às normas internas da Empresa e aos compromissos 
ambientais assumidos, bem como acompanhamento da evolução de questões referentes 
às políticas florestais junto às entidades do setor elétrico e aos órgãos governamentais;

� Valoração dos recursos florestais por meio de eventos, treinamento e capacitação das 
pessoas envolvidas na atividade fim da companhia;

� Planejamento e gerenciamento das atividades de manejo, tais como o controle e a su-
pressão de vegetação, e de conservação de recursos florestais, de forma integrada, par-
ticipativa e de ações descentralizadas, visando o uso eficiente, o melhor aproveitamento 
desses recursos e a minimização das interferências ambientais;

� Estabelecimento, implementação, avaliação e monitoramento dos sistemas, planos, pro-
gramas, processos e normas de gestão de recursos florestais da companhia;

� Estímulo ao uso de modelos de certificação relacionados com o manejo e a conservação 
dos recursos florestais;

� Promoção da conservação dos recursos florestais através da revegetação, reflorestamen-
to e recomposição de vegetação nas áreas de propriedades de FURNAS para as quais 
não haja planos de utilização ou expansão, visando à proteção dos empreendimentos da 
companhia, à melhoria da condição humana e à manutenção da biodiversidade;

� Incentivo e apoio aos programas ou projetos de conservação dos recursos florestais em 
áreas adjacentes aos empreendimentos de FURNAS; e

� Promoção de ações em prol da conservação genética dos recursos florestais, com especial 
interesse nas espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção ou com potencial eco-
nômico, 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.
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Energia sustentável

Como uma empresa do setor de energia elétrica, FURNAS se preocupa com a produção de 
energia sustentável, visando ao desenvolvimento econômico, à segurança energética e à ma-
nutenção de um ambiente limpo. 

FURNAS adota ações voltadas ao uso e ao consumo sustentável da energia elétrica produ-
zida através de programas de conscientização, orientação e suporte técnico aos consumidores 
finais, visando ao uso sustentável. Nesse sentido, com o objetivo de auxiliar os consumidores 
de energia elétrica a entender os seus gastos e, ainda, incentivar o combate ao desperdício, 
FURNAS desenvolveu um simulador de consumo de energia, disponível em um link no site 
da Empresa.

Para cumprir seu compromisso de uso responsável dos recursos naturais, FURNAS segue 
os princípios de sua Política Ambiental, complementada, principalmente, pelas Políticas de 
Recursos Hídricos e de Recursos Florestais.

A despeito de possuir uma matriz energética extremamente favorável em termos da origem 
dos recursos naturais, FURNAS está consciente dos grandes desafios impostos pelas mudan-
ças climáticas razão pela qual considera o desenvolvimento de projetos de fontes alternativas 
de energia em seu planejamento estratégico.

Sistemas de gestão

FURNAS mantém o Sistema de Gestão Ambiental – SGA em conformidade com os requi-
sitos da norma ISO 14001, em duas subestações, Ibiúna e Foz do Iguaçu, além do Centro de 
Manutenção de Extintores. 

A construção da Usina Batalha (GO/MG) é a única obra de geração do país a receber quatro 
certificações: ISOs 9001 (Qualidade), 14001 (Meio Ambiente), NBR 16001 (Responsabilidade 
Social) e OHSAS 18001 (Segurança e Saúde no Trabalho).

Relacionamentos de FURNAS na área ambiental

Por ter grande número de empreendimentos, em diversos locais do território nacional, em 
fase de viabilidade, implantação ou operação, FURNAS procura se relacionar, de forma per-
manente, com os diversos órgãos públicos de controle ambiental, nas esferas federal, estadual 
e municipal, e com outras entidades que atuam na área, além das populações do entorno de 
cada um de seus projetos e instalações.
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Entre os principais relacionamentos mantidos pela Empresa em função de seus empreendi-
mentos, destacam-se: 

Órgãos de controle ambiental

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA é o 
órgão de controle ambiental, no âmbito federal, com o qual FURNAS mantém maior proxi-
midade, já que a maioria de seus empreendimentos está localizada em mais de uma unidade 
da federação. O relacionamento com esse órgão e com outros de controle ambiental, nas 
esferas estadual e municipal, tem o objetivo de viabilizar a implantação e a operação dos 
empreendimentos de FURNAS, de acordo com as normas previstas na legislação e em respeito 
ao meio ambiente.

Fundação Nacional do Índio - FUNAI

Como algumas atividades desenvolvidas pela Empresa interferem em comunidades indí-
genas, o relacionamento com a FUNAI – responsável pelo estabelecimento e execução da 
Política Indigenista no Brasil – visa solucionar eventuais problemas.

Congresso Nacional

Em atenção ao Art. 231 da Constituição da República, que estabelece que todo aproveita-
mento de recursos hídricos que afete áreas indígenas tem de obter autorização do Congresso 
Nacional para funcionar, FURNAS foi a primeira empresa a solicitar permissão para implan-
tação do Aproveitamento Hidrelétrico Serra da Mesa, que atingiu parte da terra indígena 
Avá-Canoeiro, em Goiás. A autorização foi obtida por meio do Decreto Legislativo Nº 103/96, 
e a Empresa estabeleceu uma forma de compensação à comunidade indígena pelos impactos 
diretos e indiretos decorrentes da construção da usina.

Prefeituras municipais

Para evitar que as obras e a operação de seus empreendimentos causem transtornos às 
populações dos diferentes municípios onde atua, FURNAS procura estar em contato com as 
prefeituras e negociar o planejamento de programas de adequação da infraestrutura local.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

Também para atender preceitos constitucionais, FURNAS se relaciona com o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN para levantamento, prospecção e preser-
vação do patrimônio arqueológico, histórico e cultural nas áreas onde atua. Promove, ainda, 
educação ambiental direcionada à valorização do patrimônio cultural e paisagístico dessas 
localidades.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

FURNAS procura seguir todas as orientações da ANEEL e, sempre que necessário, presta 
informações em relação ao tratamento da questão ambiental em suas atividades. A agência 
tem função reguladora e atua para garantir o equilíbrio entre os agentes, concessionárias e 
consumidores, por meio de leilões de energia elétrica e regulamentações específicas.
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Agência Nacional de Águas - ANA

Com o objetivo de obter outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos para implantação 
e operação de seus empreendimentos, a Empresa mantém contato com a agência, que é res-
ponsável pela autorização de intervenções em corpos d’água.

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

Para obter o registro de extração mineral necessário à implantação e operação de suas 
unidades, FURNAS mantém relacionamento com o departamento, que tem a finalidade de 
planejar e fomentar a exploração mineral, além de assegurar, controlar e fiscalizar o exercício 
das atividades de mineração em todo o território nacional.

Ministério Público

As operações de implantação e de empreendimentos de FURNAS são acompanhadas pelo 
Ministério Público estadual e federal. A Empresa se coloca sempre à disposição para equacio-
nar questões que, por ventura, envolvam as comunidades localizadas nas áreas de influência 
dos seus empreendimentos.

Gerando energia na Amazônia 

Para uma empresa como FURNAS, que compartilha o respeito ao meio ambiente, a im-
plantação de um empreendimento em plena Amazônia é um desafio. A UHE Santo Antônio 
está localizada no Rio Madeira, a 10 km de Porto Velho (RO), região amazônica, e terá 44 
unidades geradoras, com entrada em operação prevista entre 2012 e 2016. FURNAS tem 
administrado com preocupação e cuidado essa ação, da mesma forma que gere todos os seus 
projetos. 

A Licença de Instalação – LI da usina foi concedida pelo Ibama no dia 11 de agosto de 
2008, e a Madeira Energia S.A. – MESA – empresa formada por FURNAS (39%), Fundo de 
Investimentos Amazônia Energia (20%), Odebrecht Investimentos em Infraestrutura (17,6%), 
Andrade Gutierrez Participações (12,4%), Cemig (10%) e Construtora Norberto Odebrecht 
(1%) – deu início ao projeto cujos investimentos giram em torno de R$ 12 bilhões.

Além da geração de empregos diretos e indiretos, principalmente durante a obra, FURNAS 
acredita que a usina vai possibilitar o desenvolvimento do Estado de Rondônia, com os in-
vestimentos a serem feitos até 2015, data prevista para o fim da construção da UHE Santo 
Antônio.

Em todos os seus projetos, FURNAS desenvolve vários programas para prevenir, mitigar, 
controlar ou compensar os efeitos ambientais causados por suas atividades e preservar a bio-
diversidade dos ecossistemas em suas áreas de atuação. Na UHE Santo Antônio não poderia 
ser diferente. O Projeto Básico Ambiental – PBA prevê o investimento de R$ 800 milhões 
em 28 programas que vão desenvolver 48 ações para minimizar os impactos da construção 
da hidrelétrica. Doze deles já foram implantados, entre os quais, Monitoramento Hidrossedi-
mentológico e Modelagem do Reservatório; Conservação da Fauna e da Ictiofauna (peixes); 
Programa de Remanejamento da População Atingida na área do canteiro de obra e Programa 
de Apoio ao Município de Porto Velho.
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Investimentos em meio ambiente

Tabela 51 - Investimentos em meio ambiente (2007 a 2009)
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Investimentos 
e gastos com 
manutenção 
nos processos 
operacionais para 
melhoria do meio 
ambiente

13.882 (3,00) 0,23 12.260 1,87 0,21 11.287 1,11 0,22

Investimentos 
e gastos com 
preservação e/
ou recuperação 
de ambientes 
degradados

26.719 (5,77) 0,44 25.864 3,94 0,45 18.576 1,82 0,36

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

64 (0,01) 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00

Investimentos 
e gastos com 
educação 
ambiental para 
comunidade

2.913 (0,63) 0,05 3.055 0,47 0,05 2.421 0,24 0,05

Investimentos 
e gastos com 
outros projetos 
ambientais

3.927 (0,85) 0,06 3.568 0,53 0,06 2.605 0,25 0,05

Total da interação 
com o meio 
ambiente

47.505 (10,26) (0,78) 44.748 6,81 0,77 34.890 3,42 0,68
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Licenciamento ambiental 

O Sistema de Acompanhamento de Licenciamento Ambiental – SALA, em operação desde 
2005, permite a consulta das informações sobre as licenças ambientais de usinas, subesta-
ções linhas de transmissão e outros empreendimentos por qualquer empregado de FURNAS, 
através do FURNASNet. O sistema facilita o controle dos processos de concessão e renovação 
das licenças, pois alerta para o prazo de apresentação dos documentos aos órgãos ambien-
tais, sendo fundamental para as áreas regionais da Empresa que lidam diretamente com a 
fiscalização ambiental.

Tabela 52 - Principais licenças ambientais concedidas em 2009

Tipo de Licença Empreendimento Órgão Ambiental

Licença Prévia (LP) LT 345 kV Tijuco Preto-Itapeti-Nordeste SMA

Licença de Instalação (LI) LT 345 kV Furnas - Pimenta 2 COPAM

SE Viana (2ª Ampliação) IEMA

Licença de Operação (LO) SE Iriri SEMA

SE Vitória IEMA

Geração de energia elétrica: fontes

FURNAS utiliza, principalmente, a água, recurso renovável, para gerar energia elétrica. As 
tabelas a seguir detalham dados sobre a geração de energia elétrica na Empresa:

Tabela 53 - Energia produzida por FURNAS (2007-2009)

Ano 2009 2008 2007

Geração hidráulica (%) 100 99,5 99,1

Geração térmica convencional (%) 0 * 0,5 0,9

Total (%) 100 100 100

* Em 2009, a produção térmica foi somente para testes.

Tabela 54 - Volume de água utilizado na geração
de energia elétrica por usina em 2009

Usina hidrelétrica Volume turbinado (km³)

Furnas 27,84

Mascarenhas de Moraes 29,89

Luiz Carlos Barreto 33,96

Porto Colômbia 41,24

Marimbondo 58,60
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Usina hidrelétrica Volume turbinado (km³)

Corumbá 11,73

Itumbiara 38,05

Funil 7,66

Serra da Mesa 11,11

Manso 4,74

Total 264,82

O consumo de combustíveis nas usinas termelétricas foi baixo, pelo fato delas terem sido 
utilizadas apenas em operações para fins de testes e manutenção.

Tabela 55 - Consumo de combustíveis na geração da UTE Campos
e da UTE Santa Cruz, em 2009 * 

UTE Combustível principal Combustível secundário

Tipo Consumo Tipo Consumo

Campos Óleo combustível B1 0 toneladas Óleo diesel 0 litros

Santa Cruz Nova Óleo diesel especial 575.320 litros - -

Santa Cruz Óleo combustível B1 66,065 toneladas Óleo diesel 205.729 litros

* Apenas para teste das Unidades Geradoras.

Mesmo tendo uma matriz energética favorável, no que diz respeito à origem dos recursos 
naturais, FURNAS considera, em seu planejamento estratégico, o desenvolvimento de pro-
jetos de pesquisa de fontes alternativas de energia, como o aproveitamento da energia das 
ondas do mar e o uso de biomassa para a geração de energia elétrica. Além disso, busca via-
bilizar projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH e de centrais geradoras eólicas.

Monitoramento dos reservatórios

FURNAS realiza programas de monitoramento limnológico e de qualidade da água em to-
dos os seus reservatórios, em operação e em construção. Todos os monitoramentos realizados, 
referentes à fase rio, enchimento ou operação, estão padronizados conforme as normas do 
Sistema de Monitoramento Limnológico e da Qualidade das Águas – SMLQA da Empresa. 
Isso significa que todos os monitoramentos são feitos sob a mesma filosofia, escopo e meto-
dologia para determinação dos valores das variáveis físico-químicas e biológicas associadas 
às águas sob responsabilidade de FURNAS.

Outorgas de direito de uso de recursos hídricos

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos instrumentos da Política Nacional 
de Recursos Hídricos e tem o objetivo de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos 
usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso a ela.
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A Agência Nacional de Águas – ANA é responsável pela emissão de outorgas de direito de 
uso de recursos hídricos de domínio da União. Quando o domínio é dos estados ou do Dis-
trito Federal, a solicitação de outorga é feita às autoridades locais responsáveis pelo geren-
ciamento dos recursos hídricos, tais como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, 
o Departamento de Águas e Energia Elétrica no Estado de São Paulo – DAEE/SP, o Instituto 
Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro – INEA/RJ, entre outros.

Em 2008, FURNAS deu início ao levantamento dos usos de recursos hídricos passíveis de 
outorga e encaminhou as solicitações aos órgãos competentes. Recebeu parecer favorável à 
solicitação de outorgas relativas aos aproveitamentos em fase de implantação, Usinas Santo 
Antônio, Batalha e Simplício Queda Única, e à regularização do uso da água nos canteiros 
de obra.

A UTE Santa Cruz obteve outorga através de Portaria da SERLA – Superintendência Es-
tadual de Rios e Lagos/RJ; a UTE Roberto da Silveira–Campos, por Resolução da ANA; e as 
subestações de Ibiúna e Itaberá, por portarias do DAEE/SP. 

As unidades de FURNAS que fazem uso da água em corpos hídricos de domínio do Estado 
de Minas Gerais foram cadastradas na campanha Água: Faça o Uso Legal, do IGAM/MG.

Além de possuir política e comitê corporativo dedicado ao tema, FURNAS adota a estraté-
gia de participar de uma série de fóruns de recursos hídricos.

Participação em fóruns de recursos hídricos

�  Comitê Guandu - Rio Guandu; 

�  Comitê Médio Paraíba do Sul;

�  Comitê Baixo Paraíba do Sul;

�  Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP;

�  Comitê Paranaíba - Rio Paranaíba;

�  Comitê da Bacia Hidrográfica do Entorno do Reservatório de Furnas - GD3 - Rio Grande;

�  Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande - GD7 - Rio 
Grande; e 

� Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI/RJ.

Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH

A Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH, conhecida como 
Royalty da Água, está definida na Constituição da República e seu valor equivale a 6,75% 
de toda a energia produzida mensalmente em uma hidrelétrica. A quantia é repartida entre 
entidades da União, os estados onde se localizam os reservatórios dessas usinas, assim como 
os municípios. O valor é definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que gerencia a 
arrecadação e distribuição dos recursos. A compensação é paga mensalmente e só não pode 
ser usada para pagamento de folha de pessoal ou para quitar dívidas, exceto as contraídas 
junto à União.
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Conforme estabelecido pela Lei Nº 8.001, de 13 de março de 1990, são destinados 45% dos 
recursos aos municípios atingidos pelas barragens, enquanto os Estados, onde se localizam as 
represas, têm direito a outros 45%. A União fica com 10% do total. Geradoras caracterizadas 
como Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH são dispensadas da taxa.

O percentual da CFURH que cabe à União (6%) é dividido entre o Ministério de Meio Am-
biente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal – MMA; o Ministério de Minas e Energia – MME; 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, administrado pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, além dos municípios e estados onde a Empresa 
tem empreendimentos.

O percentual de 0,75% de CFURH é repassado, através do MMA, à Agência Nacional de 
Águas – ANA, para aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Em 2009, 10 usinas hidrelétricas de FURNAS pagaram o total de R$ 163,7 milhões em 
royalties da água, R$ 10,9 milhões a mais do que em 2008 - um crescimento de 7%. A 139 
municípios de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito 
Federal foram destinados R$ 65,5 milhões.

Da parte que cabe à União, o Ministério de Meio Ambiente recebeu R$ 4,4 milhões, mesmo 
valor que o Ministério de Minas e Energia. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico ficou com R$ 5,8 milhões e a Agência Nacional de Águas – ANA com R$ 18,2 
milhões. Esses valores significam um grande reforço de caixa e possibilitam a oferta de me-
lhores serviços públicos à população.

Tabela 56 - Distribuição de CFURH em 2009

Distribuição Em R$

Estados (45%) DF 10 mil

RJ 1,481 milhão

MT 905 mil

SP 9,320 milhões

GO 14,093 milhões

MG 38,854 milhões

Total estados (45%) 65,474 milhões

Total municípios (45%) 65,474 milhões

União (10%) MMA * (3%) 4,365 milhões

MME (3%) 4,365 milhões

FNDCT (4%) 5,820 milhões

Total União 14,550 milhões

Total ANA ** 18,187 milhões

Total CFURH 163,684 milhões

* MMA – Política Nacional de Recursos Hídricos e Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

** ANA – Agência Nacional de Águas.
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Monitoramento limnológico e da qualidade da água dos 
reservatórios

FURNAS, com mais de 90% de sua geração originada de hidrelétricas, possui área de atu-
ação de dimensões continentais, envolvendo alguns dos principais rios do país, como é re-
velado pelas bacias de drenagem dos dez reservatórios operados pela Empresa: Furnas, Luiz 
Carlos Barreto de Carvalho, Mascarenhas de Moraes, Porto Colômbia, Marimbondo, Itumbia-
ra, Corumbá, Serra da Mesa, Manso e Funil, os quais se estendem por uma área total de 5.412 
km2, acumulando um volume total de 125 km3. A esse patrimônio, serão integrados, ainda, 
os empreendimentos em implantação: Foz do Chapecó, Batalha, Simplício, Serra do Facão, 
Retiro Baixo e Santo Antônio.

A crescente demanda por recursos hídricos coloca as hidrelétricas em lugar central com 
relação ao gerenciamento dos usos múltiplos de seus reservatórios, como também das res-
pectivas bacias de drenagem como unidade de gestão ambiental. Portanto, mais do que uma 
responsabilidade, a água é um importante patrimônio de FURNAS. Por esta razão a Empresa 
executa programas de monitoramento limnológico e da qualidade da água em todos os seus 
reservatórios em operação, por meio de campanhas periódicas (bimestrais ou trimestrais), 
em uma ampla rede amostral, cobrindo a extensão de cada reservatório, assim como alguns 
pontos nas respectivas cabeceiras.

Nos empreendimentos em construção, são realizados monitoramentos com uma frequência 
maior (periodicidade mensal), visando o registro das características naturais e variações sa-
zonais das drenagens e da qualidade de água antes da construção da barragem. Um momento 
importante, e também estudado mensalmente, é o registro das alterações no ambiente ocor-
ridas durante a etapa de enchimento do reservatório.

Monitoramento da ictiofauna 

FURNAS realiza o monitoramento da ictiofauna (peixes) dos empreendimentos da Empresa, 
cujas áreas de influência são investigadas antes, durante e após a formação dos reservató-
rios. Esse monitoramento, além de acompanhar as alterações na composição e estrutura das 
comunidades de peixes, visa, também, localizar e avaliar a importância das áreas de desova, 
crescimento e berçário; avaliar a influência da implantação e operação dessas usinas sobre 
o ciclo de vida das principais espécies da região; e propor as medidas mais indicadas para a 
manutenção da diversidade ictiofaunística e dos recursos pesqueiros.
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Peixamento

A Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de FURNAS realiza o peixamento nos reserva-
tórios das Usinas Hidrelétricas de Furnas, Mascarenhas de Morais, Luiz Carlos Barreto de 
Carvalho, Porto Colômbia, Marimbondo, Itumbiara e Corumbá, com espécies nativas da bacia 
onde foram formados tais reservatórios, destacando-se,  entre elas, o dourado, o curimbatá, o 
pacu caranha, o piau, a piapara, a piracanjuba e o trairão. Além do peixamento é realizado, 
anualmente, desde 1976, o estudo desses reservatórios, envolvendo, entre outros aspectos, a 
composição, a distribuição e a biologia das principais espécies. A tabela a seguir apresenta as 
quantidades de alevinos que foram soltos nos diversos reservatórios nos últimos três anos.

Tabela 57 - Número de alevinos soltos (2007-2009)

Ano Quantidade

2009 518.194

2008 416.738

2007 746.438

Monitoramento de água potável 

No que se refere ao controle e monitoramento da qualidade da água para fins de consumo 
humano, FURNAS mantém, em suas instalações, estações de tratamento de água conven-
cional e poços artesianos em operação dentro dos padrões e normas específicas para estes 
processos. Seu monitoramento também é realizado por meio de análises laboratoriais, esta-
belecidas no plano de monitoramento.

Laboratórios de FURNAS

A rede de laboratórios de FURNAS que realizam ensaios de qualidade de efluentes e de água 
potável tem a seguinte constituição:

� Laboratórios de Qualidade de Água do Departamento de Apoio e Controle Técnico (GO), 
da Usina Termelétrica Santa Cruz (RJ) e da Subestação Ibiúna (SP) e Laboratório de Lim-
nologia e Qualidade de Água da Usina Hidrelétrica Furnas (MG).

Quanto à manutenção dos sistemas de controle e monitoramento da qualidade dos efluen-
tes e água potável, são desenvolvidas as seguintes atividades:

� Avaliação técnica periódica dos processos de tratamento de água potável dos sistemas 
alternativos (poço artesiano), sistema convencional composto por obras civis, equipa-
mentos, tratamento com produtos químicos, etc.;

� Estabelecimento de parâmetros físico-químicos, químicos e microbiológicos para contro-
le da qualidade da água potável e efluentes;

� Recomendações técnicas para adequação das instalações de tratamento de água dos sis-
temas alternativos e convencionais, conforme as legislações e NBR;
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� Revisão do plano de amostragem para controle da qualidade dos efluentes e água potável 
produzida e fornecida nas unidades;

� Apoio às unidades da Empresa na implantação de novos processos de tratamento de 
efluentes, com recomendações aos laboratórios, de FURNAS ou contratados, de análises 
de controle de qualidade; e

� Atendimento ao processo, no caso de surgimento de problemas técnicos.

Controle de emissões atmosféricas

As principais emissões atmosféricas das unidades geradoras de FURNAS são das Usinas 
Termelétricas de Campos e Santa Cruz (Rio de Janeiro) e estão intrinsecamente associadas 
ao tipo de combustível utilizado e à tecnologia adotada. O papel das usinas termelétricas no 
sistema integrado brasileiro é atender aos períodos de escassez de água, de seca mais intensa, 
garantindo o fornecimento de energia. Caso as usinas hidrelétricas estejam em condições ple-
nas de operação, as termelétricas permanecem não operantes. O volume de emissões depende 
do tempo anual de operação e do tipo de combustível e processo produtivo adotado.

FURNAS monitora constantemente a qualidade do ar nas áreas em que estão instaladas as 
duas usinas termelétricas. Encontra-se em fase de comissionamento nova estação de moni-
toramento da qualidade do ar e de parâmetros meteorológicos, instalada no Município de 
Seropédica, no Rio de Janeiro, que analisará, em tempo real, as emissões atmosféricas da 
Usina Termelétrica de Santa Cruz. Os dados obtidos subsidiarão o órgão ambiental estadual  
no estudo da bacia aérea daquele município, contribuindo para a identificação e controle das 
atividades poluidoras da região.

A ampliação da Usina Termelétrica de Santa Cruz, iniciada em 2002, prevê o emprego do 
ciclo combinado, que tem como um dos seus principais elementos um gerador de vapor capaz 
de recuperar parte do calor dos gases de exaustão das turbinas a gás. Com isto, a eficiência 
térmica eleva-se substancialmente.

O uso do ciclo combinado na Usina Termelétrica de Santa Cruz depende, ainda, do comis-
sionamento a ser realizado, com previsão para 2012, pois, no momento, não há disponibili-
dade de gás natural. Atualmente, as duas novas unidades operam em ciclo aberto, utilizando 
óleo diesel especial que apresenta características menos poluentes.

O Inventário Corporativo de GEE – Gases de Efeito Estufa para o ano de 2008 indicou 
emissões de, aproximadamente, 150 mil t CO2, referentes às atividades de geração das terme-
létricas de Santa Cruz e Campos. Para o ano de 2009, as emissões de GEE foram, substancial-
mente, reduzidas em relação ao ano de 2008, apresentando um total de cerca de 1,5 mil t CO2 
(10% do valor de 2008), por conta da baixa geração térmica de energia elétrica.

FURNAS iniciou, em 2007, um programa de recuperação e tratamento do gás hexafluoreto 
de enxofre – SF6 nas atividades de manutenção de disjuntores e barramentos blindados. O 
gás SF6 é isolante, aplicado nos disjuntores da Empresa e na Subestação Blindada de Grajaú. 
Tem potencial de aquecimento global 23 mil vezes, aproximadamente, superior ao dióxido de 
carbono – CO2. Além de contribuir para a redução das emissões atmosféricas, esta iniciativa 
reduziu consideravelmente os custos, uma vez que o preço do SF6 é muito elevado.
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Tabela 58 - Hexafluoreto de enxofre - SF6

Ano Quantidade recuperada (kg)

2009 289,5

2008 523

2007 45

Total 857,5

FURNAS também controla as emissões atmosféricas de sua frota de veículos, atendendo os 
padrões exigidos pela legislação. A tabela a seguir apresenta os dados de consumo de com-
bustíveis da frota de veículos da Empresa.

Tabela 59 - Consumo de combustíveis pela frota de veículos (km/l) (2007-2009)

Tipo de combustível Ano

2009 2008 2007

Diesel 6,46 7,88 7,93

Gasolina 9,92 12,92 10,87

Álcool 9,61 4,45 6,31

Gestão de resíduos

A Empresa adota diversas medidas de manejo, armazenamento e descarte de resíduos, espe-
cialmente aqueles que são considerados perigosos. Incentiva a coleta seletiva e a reciclagem 
de lixo. Além disso, tem por prática:

 � Promover a melhoria contínua de suas práticas e processos;

 � Conscientizar os operadores e as equipes de manutenção no sentido de evitar que os 
resíduos gerados não causem dano ao meio ambiente;

 � Identificar e armazenar, de forma apropriada, os resíduos gerados e certificar-se de que 
serão descartados de acordo com os procedimentos previstos na legislação em vigor; e

 � Contratar somente empresas licenciadas, que sigam os procedimentos, as exigências e 
as práticas ditadas pelo órgão ambiental competente, para transporte e descarte de resí-
duos perigosos, como também manter cadastro atualizado das referidas empresas.

� Bifenilas policloradas - PCB

Conforme determina a legislação, todos os equipamentos que usam óleo isolante à base de 
bifenilas policloradas – PCB, conhecidas como ascarel, vêm sendo substituídos ao final de 
sua vida útil. FURNAS contrata, via licitação pública, empresas especializadas e detentoras 
de licenças ambientais para a descontaminação dos transformadores e incineração desses 
resíduos. Em dezembro de 2009, restavam ainda 5 (cinco) transformadores previstos para 
substituição. 



103

El
et

ro
br

as
 F

ur
na

s 
 n

  R
el

at
ór

io
 S

oc
io

am
bi

en
ta

l 2
00

9

Tabela 60 - Descarte de PCB – Ascarel

Ano Empresa Quantidade (kg) Licenças Ambientais

2005/2006 WPA Ambiental Ltda. 14.040 FEEMA Nº 983.854

CETESB Nº 27000053

CETESB Nº 27000052

2007/2008 Cetrel

Gaiapan

196.200 FEEAM Nº 356

FEEMA Nº FE0011732

CRA ATRP0378

2009/2010 Saniplan Engenharia 

Ekokem Oy Ab (Finlândia)

11.000 * FEEAM N. 578

Häme Regional Environment 
Centre Nº 0395Y0270/111

IEMA Nº 45692300

INEA Nº LO FE 012857

* Valor aproximado.

� Óleo mineral isolante e hidráulico

FURNAS procura regenerar a maior quantidade possível de óleo isolante de transformado-
res por meio de tratamento físico-químico. Quando se torna tecnicamente inviável a recupe-
ração do óleo, FURNAS o vende, por meio de leilões públicos. A venda é restrita a refinadores 
credenciados pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, conforme previsto nas Portarias ANP 
Nº 127, de 30/07/1999, e 128, de 28/08/2001.

Quanto ao óleo hidráulico, cuja quantidade de uso é pouco expressiva, a alienação dos seus 
resíduos é realizada juntamente com o óleo mineral isolante não passível de regeneração. As 
quantidades vendidas dos dois tipos de óleo, nos três últimos anos, são apresentadas a seguir:

Tabela 61 - Venda de óleo isolante e hidráulico (2007-2009)

Ano Volume (l)

2009 173.100

2008 529.700

2007 406.100

� Lâmpadas fluorescentes

As lâmpadas fluorescentes usadas ou quebradas também são vendidas, para a sua recicla-
gem e disposição, para empresas devidamente credenciadas.
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Tabela 62 - Lâmpadas descartadas (2007-2009)

Ano Produto Quantidade

2009 Lâmpadas fluorescentes usadas -

Lâmpadas fluorescentes quebradas -

2008 Lâmpadas fluorescentes usadas 11.805 peças

Lâmpadas fluorescentes quebradas 170 kg

2007 Lâmpadas fluorescentes usadas 11.805 peças

Lâmpadas fluorescentes quebradas 150 kg

Obs.: Em 2009, não houve descarte de lâmpadas quebradas/usadas.

� Baterias 

A partir de novembro de 2008, iniciou-se a sistemática de alienação de baterias. Os editais 
de alienação preveem que as empresas participantes sejam credenciadas junto aos órgãos 
ambientais competentes. Nos anos anteriores, as baterias foram devolvidas aos fabricantes, 
sem ônus para FURNAS.

Tabela 63 - Alienação de baterias (2007-2009)

Ano Baterias alcalinas (No de peças) Baterias ácidas (No de peças)

2009 366 83

2008 566 170

2007 105 188

� Sucatas

Em FURNAS, as sucatas são basicamente originadas de sobras de obras, manutenção ou 
troca de equipamentos, modernização ou descomissionamento de instalações.

Tabela 64 - Sucatas vendidas em leilão (2007-2009)

Material (ton) Ano

2009 2008 2007

Sucata ferrosa 438 486 527

Sucata de cobre/latão nu 81 53 18

Sucata de alumínio e cabo de alumínio com alma de aço 33 74 144

Sucata de cabo isolado de cobre e alumínio 46 28 63

Sucata de aparas de papel * 27 51

Total 598 668 803

* A partir de agosto/2008, a venda de sucata de aparas de papel gerada no Escritório Central foi proibida. A sucata passou 
a ser doada a cooperativas de catadores de papel. 
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� Outros resíduos

Outros resíduos industriais provenientes das atividades de operação e manutenção são en-
caminhados para disposição em aterro industrial ou para utilização em coprocessamento de 
indústrias (por exemplo, fábricas de cimento), por meio de empresas especializadas e devida-
mente licenciadas.

Tabela 65 - Resíduos tratados (2007-2009)

Ano Resíduo Quantidade (t) Tratamento

2009 Panos impregnados com óleo hidráulico     
e graxa

8,38 Coprocessamento

2008 Solo/brita contaminada com óleo isolante 39,28 Aterro Industrial – Classe I

Sólidos diversos contaminados com óleo 
isolante

5,40 Coprocessamento

Sólidos diversos contaminados com óleo 
isolante e lubrificante

2,12 Coprocessamento

Embalagem com resíduo com tinta 0,45 Coprocessamento

2007 Estopa contaminada com óleo hidráulico 7,60 Coprocessamento

Absorvente contaminado com óleo           
hidráulico

2,88 Coprocessamento

� Programa de coleta seletiva

Criado em 2006, o programa Papel Social – Não Faça Lixo, Faça Coleta Seletiva foi refor-
mulado em 2008 e passou a se chamar Coleta Seletiva Solidária. O objetivo da reformulação 
é atender o Decreto Nº 5.940, que determina que os resíduos recicláveis descartados pelos 
órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, sejam destinados às 
associações e cooperativas de catadores.

Para colocar em prática o programa, foi realizada capacitação de todos os empregados, 
com especial atenção dada àqueles lotados nos serviços gerais, que lidam diretamente com 
o descarte de resíduos. Em 2008, FURNAS sediou, no Rio de Janeiro, o 1º Fórum dos Órgãos 
Federais, no qual foram discutidos os principais aspectos da Coleta Seletiva Solidária e do 
Decreto Nº 5.940/06.

Unidades já adequadas ao Decreto Nº 5.940/06:

� Escritório Central � Escritório de Brasília � UHE Itumbiara

� UHE Furnas � UHE Manso � UHE Funil

� UHE Corumbá � UTE Santa Cruz � SE Foz do Iguaçu

� SE Ivaiporã � SE Poços de Caldas � SE Cachoeira Paulista

� SE Brasília Geral � SE Brasília Sul � SE Samambaia

� SE Bandeirantes � Laboratório de Goiânia � Laboratório de Furnas
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Adequação em andamento:

� UHE Porto Colômbia � UHE Marimbondo � SE Araraquara

� SE Mogi das Cruzes � SE Tijuco Preto � SE Guarulhos

� SE São José � SE Imbariê � SE Rio Verde

� Óleo vegetal 

O óleo vegetal usado no restaurante do Escritório Central, no Rio de Janeiro, é doado ao 
Programa de Reaproveitamento do Óleo Vegetal do Estado do Rio de Janeiro – PROVE – for-
mado por várias cooperativas que realizam a coleta do óleo, posteriormente aproveitado para 
fabricação de biodiesel em um programa coordenado pela Secretaria de Ambiente do Estado 
do Rio de Janeiro e Petrobrás. 

Em 2009, foram doados 3.426 litros de óleo vegetal.  

Gestão dos efluentes industriais e sanitários

FURNAS monitora os efluentes líquidos industriais e a água potável em suas unidades 
operacionais, por meio de ensaios químicos, físico-químicos e microbiológicos. As análises 
são realizadas em laboratórios próprios, credenciados pelos órgãos ambientais, ou por labo-
ratórios externos contratados. 

O controle e o monitoramento dos equipamentos instalados nas unidades operacionais da 
Empresa, referentes aos processos de efluentes industriais, estações de tratamento de esgoto – 
ETE, bacias de contenção, caixas separadoras de água/óleo – SAO, tanques de neutralização 
de despejo químico e filtro-prensa, ocorrem por meio de análises laboratoriais estabelecidas 
conforme o plano de monitoramento.

A empresa vem uniformizando as metodologias, conforme os padrões estabelecidos na 
legislação pertinente, visando garantir a confiabilidade dos resultados das análises, reduzir o 
custo dos processos e formar um banco de dados, por meio de aplicativo que será utilizado 
por todos laboratórios de FURNAS.

Para este fim, um programa interlaboratorial também está em fase de implantação, o qual 
integrará os profissionais dos laboratórios envolvidos nesse processo de monitoramento. 

Gestão da biodiversidade

FURNAS investe na consolidação de unidades de conservação instituídas pelo poder pú-
blico, cobrindo uma área de cerca de 1.260 mil hectares (ha) de Cerrado e Mata Atlântica. 
Trata-se de expressivo investimento para a conservação da biodiversidade dos ecossistemas 
brasileiros, nos quais FURNAS tem atuado (Mata Atlântica e Cerrado), cobrindo uma área de 
cerca de 1.260 mil hectares (ha).
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Tabela 66 - Unidades de conservação mantidas por FURNAS

Unidade de Conservação Órgão Gestor Área (ha)

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros IBAMA 61.000

Parque Nacional da Serra da Bocaina IBAMA 61.512

Reserva Biológica do Tinguá IBAMA 26.000

Parque Estadual de Terra Ronca SEMARH 50.000

Parque Estadual da Serra de Caldas Novas SEMARH 12.300

Parque Estadual dos Pirineus SEMARH 2.833

Parque Estadual de Paraúna SEMARH 3.250

Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco SEMARH 3.100

APA Ilha do Bananal/Cantão NATURATINS 16.780

APA Santa Teresa NATURATINS 50.000

Parque Estadual Cantareira IF/SP 7.916

Parque Estadual da Serra do Mar IF/SP 315.000

Parque Estadual do Jurupará IF/SP 26.250

Estação Ecológica Itaberá IF/SP 180

Estação Ecológica Itapeva IF/SP 106

Parque Municipal da Cratera da Colônia SVMA/SP 53

APA Cabeceiras do Rio Cuiabá FEMA/MT 264.029

Parque Nacional da Chapada dos Guimarães FEMA/MT 251.847

Parque Estadual de São Camilo IAP 385

Parque Estadual de Grão Mogol IEF/MG 33.324,72

Parque Ecológico Olhos D'Água SEMARH 16

Parque Ecológico do Guará SEMARH 310

Parque Ecológico JK SEMARH 2.311

Parque Natural Rota das Garças Prefeitura Municipal de Viana 20,1

Terra Indígena Avá-Canoeiro FUNAI 38.000

Terra Indígena Barragem FUNAI 26,30

Terra Indígena Krukutu FUNAI 25,88

Terra Indígena Jaraguá FUNAI 1,75

Parque Nacional de Itatiaia IBAMA 28.155

Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta da Cicuta IBAMA 131

Parque Municipal Curió de Paracambi Prefeitura Municipal de Paracambi 1.100

Parque Natural Municipal Fazenda Sta. Cecília do Ingá Prefeitura Municipal de Volta Redonda 211
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Tabela 67 - Área total protegida por ano

Acumulado até o ano Área protegida (ha)

2009 1.257.106

2008 1.257.106

2007 1.257.029

Em conformidade com a legislação ambiental vigente no país, FURNAS realiza estudos da 
fauna silvestre em seus empreendimentos hidrelétricos ou linhas de transmissão e, ainda, 
estuda as espécies vegetais em áreas sob sua influência.

Para a elaboração dos estudos ambientais da Usina Hidrelétrica Simplício, foram realizados 
levantamentos sobre a flora, fauna e ictiofauna da região, complementados pelos levanta-
mentos efetuados para a elaboração do Projeto Básico Ambiental – PBA do empreendimento. 
Nessa fase de PBA, foi realizado o Inventário Florestal da região que classificou os rema-
nescentes florestais encontrados como Floresta Estacional Semidecidual (Mata Atlântica), 
em estágio inicial e médio de regeneração. Tais remanescentes já se encontram bastante 
antropizados, sofrendo pressão em função da presença de gado e da realização de queimadas 
ocasionais.

O resgate de germoplasma das áreas diretamente afetadas pelas obras de construção da 
Usina Hidrelétrica Simplício foi concluído em novembro de 2008, sendo coletados 212 kg 
de sementes de 62 espécies, totalizando cerca de 18 milhões de sementes. FURNAS definirá 
a Área de Preservação Permanente – APP no entorno dos reservatórios e canais dessa usina, 
efetuando o plantio de espécies da Mata Atlântica em cerca de 1.200 ha.

Programa de recuperação de áreas degradadas 

Em 2009, FURNAS implantou, no âmbito do Programa de Recuperação de Áreas Degrada-
das – PRAD, um conjunto de ações em seus empreendimentos de transmissão e geração de 
energia elétrica. Foram realizadas vistorias para avaliar a implantação de medidas físicas, 
biológicas e físico-biológicas. 

Tabela 68 - Caracterização das principais medidas conservacionistas

Medidas Descrição Ações a serem implantadas Resultados esperados

Físicas Utilização de construções 
(obras de contenção) para 
estancar processos de 
degradação.

� Construções de canais de 
desvio de drenagem, revestidos 
ou não.

� Construção de muros de 
proteção e outras medidas 
pontuais.

� Construção de diques de 
solo-cimento.

Reversão imediata da tendência 
do processo de degradação.

Medida emergencial.
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Medidas Descrição Ações a serem implantadas Resultados esperados

Biológicas Utilização da capacidade da 
cobertura vegetal de proteção 
do solo contra processos 
erosivos.

� Implantação de leguminosas.

� Implantação de gramíneas.

� Implantação de essências 
arbóreas.

Apresentação de resultados 
após o estabelecimento da   
cobertura vegetal.

Consolidação de processos de 
recuperação em longo prazo.

Físico-biológicas Utilização da combinação 
das duas medidas citadas 
anteriormente, sendo as 
medidas físicas aplicadas, de 
preferência, com materiais 
biodegradáveis.

� Plantio com sistema de 
almofadas.

� Implantação de biomanta 
vegetal.

� Execução de bacias de 
dissipação com eucalipto ou 
almofada.

Reversão imediata do problema, 
porém não consolidação dos 
processos de recuperação.
 
Medida intermediária.

Além dos programas apresentados acima, destacam-se as seguintes ações:

� Serviços de recuperação de áreas remanescentes das Usinas Hidrelétricas Furnas, Mas-
carenhas de Moraes, Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Porto Colômbia, Marimbondo, e 
Corumbá, por meio de reflorestamento com espécies nativas.

� Atividades de recuperação de áreas degradadas durante a implantação da UHE Simplício.

� Execução de PRAD em 1,0 hectare da SE Iriri, incluindo medidas físicas (contenção de talu-
des e regularização da drenagem) e biológicas pela implantação de gramado nos taludes.

Tabela 69 - Programa de recuperação de áreas degradadas da LT
Cachoeira Paulista–Adrianópolis III (concluído)

Intervenção Quantitativo Realizado

Medidas Biológicas 23.674 m²

� Plantio de gramíneas 22.188 m²

� Plantio de leguminosas 400 m²

� Plantio de arbóreas 181 mudas ou 1.086 m²

Medidas Físicas 3.755 m lineares

� Canaletas sem revestimento 187 m

� Canaletas com revestimento (pronta ou cimento e areia) 3.476 m

� Manilha para dreno 10 m

� Manilha para bueiro 82 m

� Caixas de sedimentação 72 unid. 

Medidas Físico-Biológicas

� Almofadas biológicas 160 unid.
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Intervenção Quantitativo Realizado

Atividades Pontuais

� Ponte 2 unid.

� Muro de Sustentação 1 unid.

Áreas desapropriadas  

Nos processos de desapropriações necessárias à implantação de novos empreendimentos, 
FURNAS dá prioridade às aquisições feitas por meio de acordos, como ocorreu em todos os 
imóveis liberados em 2009, conforme apresentado na tabela a seguir.

Tabela 70 - Dados sobre a situação de imóveis por empreendimento

Empreendimento Total de 
imóveis 

atingidos

Imóveis Forma de 
fechamento

N
º d

e 
im

óv
ei

s 
em

ne
go

ci
aç

ão
 *

Pr
op

rie
tá

rio
s

N
ão

 p
ro

pr
ie

tá
rio

s

N
º d

e 
im

óv
ei

s
lib

er
ad

os
 e

m
 2

00
9

Pr
op

rie
tá

rio
s

N
ão

 p
ro

pr
ie

tá
rio

s

%
 p

or
 a

co
rd

o

%
 p

or
 a

ju
iz

am
en

to

UHE Batalha 520 166 163 3 35 34 1 94 6

UHE Simplício 
Queda única

366 149 128 21 217 204 13 88 12

LT 345 kV
Ouro Preto 2-Vitória

943 22 18 4 0 0 0 99,2 0,8

LT 345 kV 
Cachoeira Paulista- 
Adrianópolis III

257 14 14 0 0 0 0 95,6 4,4

LT 345 kV
Macaé-Campos III

83 12 12 0 83 83 0 93 7

LT 500 kV 
Bateias-Ibiúna

976 0 0 0 0 0 0 0 0

* Os números referem-se aos imóveis ainda em processo de negociação. A maioria das negociações já foi concluída.
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Produção de mudas 

Atualmente, FURNAS opera cinco viveiros de mudas que se situam nas Usinas de Furnas, 
Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Marimbondo, Funil, e Itumbiara.

O viveiro de Serra da Mesa foi desativado, sendo que o de UHE Itumbiara foi ampliado para 
produzir para AHE Batalha em 2010. 

A capacidade produção anual, ou seja, o que o tamanho do viveiro permite produzir, é de 
510 mil mudas nativas dos biomas nos quais FURNAS atua.

Trabalhando os passivos ambientais

Considerando a atual Política Nacional de Meio Ambiente, FURNAS vem trabalhando os 
passivos ambientais, dando pleno atendimento às condicionantes estabelecidas para cada 
licença dos empreendimentos anteriores a esta política vigente, os quais se encontram em 
processo de regularização ambiental junto aos órgãos ambientais pertinentes.

Nos últimos três anos, FURNAS recebeu uma Ação Penal Pública, por crime contra o 
meio ambiente, em 10 de setembro de 2007, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Proc. Nº 
0019.07.015305-1 – Comarca de Alpinópolis (MG).

Tabela 71 - Sanções administrativas de natureza ambiental recebidas
nos últimos 3 anos (valor acima de R$ 1.000 mil)

Autos de        
infração/data

Empreendimento Objeto Órgão expedidor Valor

Auto de Infração 
Ambiental Nº 5.730

Andamento:

� 30/12/2009: sem 
alteração.

� 09/10/2009: a 
defesa não foi acatada. 
Interposto Recurso 
Administrativo, ainda 
sem julgamento.

UHE Itumbiara – Proc. 
Nº 5601.00650/2004-2

Mortandade de peixes e 
operação sem licença de 
funcionamento

Agência Goiânia do  
Meio Ambiente

R$ 4.000.000,00
 
Valor estimado: 
R$ 8.792.246,31 
(30/12/2009)

Auto de Infração 
Ambiental Nº 6.588-A

Andamento:

� 30/12/2009: sem 
alteração.

UHE Itumbiara – Proc. 
Nº 5302.01052/1991-1

Funcionamento sem a 
devida Licença Ambiental

Agência Goiânia do  
Meio Ambiente

R$ 4.000.000,00 

Valor estimado: 
R$ 11.951.790,11 
(30/12/2009)
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Autos de        
infração/data

Empreendimento Objeto Órgão expedidor Valor

Auto de Infração Nº 
48.351/2004

Andamento:

� 30/12/2009: sem 
alteração.

SE Ivaiporã (PR) – Proc.  
Nº 5.942.831-4

Explosão seguida de 
incêndio e vazamento 
de óleo isolante do 
Autotransformador 
ATO1-B

Instituto Ambiental 
do Paraná – IAP

R$ 1.500.000,00
 
Valor estimado: 
R$ 1.836.105,61 
(30/12/2009)

Tabela 72 - Multas por violação de normas ambientais – Ações judiciais relacionadas
ao meio ambiente com valor superior a R$ 1.000 Mil

Processo Vara Federal Objeto Valor

2000.03.48050-4 Mortandade de peixes na UHE  
Corumbá

R$ 5.000.000,00

Valor estimado:
R$ 7.368.077,26 (30/12/2009)

2004.35.00.018667-7 8ª Anulação ou cancelamento dos efeitos 
da Licença de Operação da UHE Serra 
da Mesa, até o cumprimento de suas 
condicionantes

R$ 550.000.000,00

Não foi requerido o 
contingenciamento, pelo fato 
do provimento ao Agravo de  
Instrumento interposto por 
FURNAS quanto ao valor dado 
à causa ter determinado sua 
redução para R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais).

2005.35.00.022488-0 2ª Levantamento censitário e 
reassentamento da população atingida 
em razão da UHE Serra da Mesa

R$ 15.000.000,00

Valor estimado: 
R$ 24.313.644,90 (30/12/2009)

2006.41.00.004844-1 3ª Ação movida pelo Ministério Público 
Federal e Ministério Público do Estado 
de Rondônia contra o consórcio 
Enersus, FURNAS, ANEEL e Ibama

R$ 1.000.000,00

Valor Estimado:
R$ 1.395.287,63 (30/12/2009)

Obs.: Os valores foram atualizados para 30/12/2009 com base na variação da taxa SELIC, de acordo com o Art. 24, e seu 
Parágrafo Único, da Resolução Normativa Nº 63, de 12/05/2004, conforme previsto no § 5º do Art. 17 do Anexo I do De-
creto Nº 2.335, de 06 de outubro de 1997, já incluídos nas contingências para Eletrobrás.

Educação ambiental 

FURNAS desenvolve uma série de atividades de educação ambiental tanto para o públi-
co interno quanto para o externo. No âmbito externo, essas atividades estão, usualmente, 
associadas aos programas de educação ambiental desenvolvidos para os empreendimentos, 
em construção ou em processo de licenciamento ambiental, e ao programa de conservação 
de energia. Em geral, são programas desenvolvidos por meio de parcerias com as secretarias 
estaduais e municipais de educação e organizações não governamentais.
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Política de educação ambiental 

Em 2009, FURNAS, reconhecendo a importância do processo educativo na promoção da 
sustentabilidade, iniciou o processo de construção da Política de Educação Ambiental e seu 
respectivo Plano de Trabalho, que estrutura as ações prioritárias a serem executadas em 2010. 
Atualmente, a Política de Educação Ambiental encontra-se em fase de aprovação, tendo sido 
encaminhada a todas as diretorias da Empresa. 

Programas de educação ambiental associados aos processos 
de licenciamento

Tabela 73 - Principais indicadores dos programas de educação ambiental 
associados aos processos de licenciamento (2007-2009)

2009 2008 2007

Número de unidades de ensino fundamental e médio atendidas 414 1.564 840

Número de alunos atendidos 252.907 730.075 78.041

Número de professores capacitados 1.370 9.678 9.932

Número de unidades de ensino técnico e superior atendidas 10 3 5

Número de alunos atendidos 120 563 1.231

Os programas de educação ambiental associados aos empreendimentos em processo de 
licenciamento, desenvolvidos em 2009, são apresentados a seguir:

� Linha de Transmissão 345 kV Itumbiara–Brasília Sul/Variante

Foram realizadas atividades de capacitação para educadores, profissionais da saúde e meio 
ambiente, nos municípios atravessados pela LT, que são: Araporã, Itumbiara (2), Água Limpa, 
Marzagão, Araguari e Anhanguera, com a previsão de capacitação de cerca de 400 (quatro-
centos) participantes.

� Usina Hidrelétrica Simplício

Os seguintes cursos foram realizados: capacitação em educação ambiental, com educadores 
dos quatro municípios da área de influência (Além Paraíba e Chiador, em Minas Gerais, e Sa-
pucaia e Três Rios, no Rio de Janeiro); qualidade da água para alunos da Faculdade de Além 
Paraíba, com público oriundo de Sapucaia, Além Paraíba e Chiador; capacitação em gestão e 
educação ambiental (geração de emprego e renda) nos quatro municípios.

� Usina Hidrelétrica Batalha

As principais atividades de educação ambiental realizadas nos Municípios de Paracatu 
(MG) e Cristalina (GO), da área de influência do empreendimento, focaram em seus respecti-
vos públicos-alvos, professores das redes municipais de ensino e profissionais de saúde, em 
um total de sessenta profissionais, alunos das redes municipais, assim como as escolas dos 
cinco assentamentos atingidos, a saber: PA Jambeiro, no Município de Paracatu (MG), e os 
PAs Buriti das Gamelas, São Marcos, Vista Alegre e Casa Branca, no Município de Cristalina 
(GO). Com a entrada em funcionamento do Centro Integrado de Educação Ambiental – CIEA 
Batalha, toda a comunidade escolar dos PAs Vista Alegre e Jambeiro – envolvendo 350  pes-
soas, entre alunos, professores e pais – pode visitar o canteiro de obras do AHE Batalha e 
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participar de atividades, palestras e discussões sobre os impactos, benefícios e possibilidades 
futuras de transformação. As escolas, universidades e ONGs de ambos os municípios também 
participam das atividades educacionais do CIEA Batalha, assistindo a palestras sobre o em-
preendimento, geração e conservação de energia e fontes alternativas de energia. Diversas 
atividades foram desenvolvidas também em cinco escolas da área urbana (duas em Paracatu 
e três em Cristalina), envolvendo cerca de 600 alunos do ensino fundamental da área rural e 
425 alunos da área urbana do município de Paracatu. 

� Linha de Transmissão 750 kV Itaberá–Tijuco Preto III/APA Capivari–Monos

Foi oferecido um curso de formação continuada para trinta professores com setenta horas 
de duração. Esse programa de educação ambiental rendeu a FURNAS o Prêmio JB Ecológico 
pelo melhor trabalho em Educação Ambiental, desenvolvido para representantes do poder 
público, educadores, alunos, ambientalistas, produtores rurais e lideranças comunitárias dos 
dezessete municípios paulistas atravessados pela Linha de Transmissão 750 kV Itaberá–Tiju-
co Preto III. O PEA – Programa de Educação Ambiental da APA Capivari Monos encontra-se 
em sua segunda fase, com cursos voltados para capacitação de agricultores.

� Usina Hidrelétrica de Itumbiara (GO)

Em maio de 2009, foi firmado o contrato com a empresa KATU Gente e Ambiente para 
elaboração e implantação do PEA da UHE Itumbiara – Programa de Educação Ambiental, 
Controle Sanitário e Comunicação Social, denominado Projeto Horizontes. O Relatório Técni-
co Inicial, contendo o Plano de Trabalho, foi submetido e aprovado, atendendo assim a uma 
das condicionantes do processo de licenciamento. 

Público interno 

As atividades de educação ambiental voltadas para o público interno envolvem tanto os 
empregados de FURNAS como os terceirizados. Especial atenção é dada à capacitação do 
pessoal vinculado diretamente à obra. Além de palestras educativas, é produzido material 
pedagógico, na forma de cartilhas, manuais de conduta, folders, entre outros.

� Capacitação no projeto de coleta seletiva

No âmbito do projeto de coleta seletiva, em 2009, foram ministradas palestras de conscien-
tização para o corpo técnico administrativo e capacitação em educação ambiental nas áreas 
regionais de: UTE Santa Cruz/Rio de Janeiro (RJ), SE Itutinga, Departamento de Construção/
Goiânia (GO), envolvendo um total de 250 empregados. Ao final do treinamento, foi repre-
sentada a peça teatral O Fiscal da Natureza, de autoria de um empregado de FURNAS.

� Ciclo de palestras O Meio Ambiente em FURNAS

Este projeto é destinado a diferentes órgãos da área operacional de FURNAS, independen-
temente de projetos específicos. Consiste de três módulos de palestras que versam sobre o 
panorama das principais questões ambientais e temas atuais; aprofundamento das questões 
relacionadas ao meio físico e biótico e socioeconômico. Em 2009, foram realizadas palestras 
em seis departamentos de operação e um de construção.
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Tabela 74 - Treinamento em PEA (2007-2009)

2009 2008 2007

Número de empregados treinados nos programas de educação 
ambiental

250 286 516

� Semana do Meio Ambiente 

Exposições, jogos interativos, oficinas de reciclagem, jardinagem e reaproveitamento de 
jornais marcaram a Semana do Meio Ambiente de FURNAS, realizada de 3 a 5 de junho de 
2009, no Escritório Central, no Rio de Janeiro. Os empregados também foram brindados com 
a exposição Humor no Aquecimento Global, do cartunista Nani, que retratou através de char-
ges um tema preocupante, a destruição do planeta pelas mãos do homem. 

Houve, ainda, atividades infantis em algumas escolas do Rio de Janeiro. Um total de 160 crian-
ças foram recebidas por dia na Empresa, para uma dinâmica sobre o uso racional da água. 

FURNAS também promoveu, em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
do Rio de Janeiro, programações culturais, voltadas para a comemoração da Semana do Meio 
Ambiente, na Comunidade Dona Marta, em Botafogo, e na Praia de Copacabana.

� Dia Mundial da Água

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, FURNAS realizou diversas atividades entre os 
dias 23 a 25 de março. Com o tema A Água nos Reservatórios de FURNAS, a Empresa promo-
veu duas mostras: Exposição do Plâncton de Diferentes Águas em Microscópio e Exposição 
de Equipamentos para Monitoramento da Água em Reservatórios de FURNAS, quando foi 
demonstrado o modelo físico de confluência de reservatórios e exemplificados procedimentos 
físicos através de vídeos. Os cem primeiros empregados que responderam às enquetes, acerca 
dos temas retratados nas exposições, receberam brindes ao longo dos três dias do evento.

Outros eventos relacionados à gestão ambiental

� Prêmio concedido ao Programa de Educação Ambiental

FURNAS recebeu em 22/01/2009, o troféu referente ao 3º Prêmio Brasil Meio Ambiente, 
promovido pelo Jornal do Brasil, revista JB Ecológico e Gazeta Mercantil. A Empresa foi 
vencedora desta edição na categoria de melhor trabalho em Educação Ambiental, devido 
ao programa desenvolvido para representantes do poder público, educadores, alunos, am-
bientalistas, produtores rurais e lideranças comunitárias dos dezessete municípios paulistas 
atravessados pela linha de transmissão Itaberá–Tijuco Preto III.

� Mostra Nacional Ambiental do IBAMA

Em novembro de 2009, FURNAS participou da Mostra Nacional Ambiental – Caminhos da 
Sustentabilidade, em comemoração aos 20 anos do IBAMA, na sede do instituto em Brasília.

Para a mostra, FURNAS preparou a exposição de Aquários Itinerantes e uma maquete da 
Usina Hidrelétrica de Funil, feita com material reciclado.
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Eficientização energética

O uso racional da energia é fundamental para o país, pois a escassez desse recurso provo-
ca elevados custos sociais e econômicos. Para disseminar padrões de consumo sustentáveis, 
FURNAS realiza diversas ações a fim de estimular o uso consciente de bens coletivos, tendo 
em vista a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

As atividades desenvolvidas pela Empresa mantêm dois focos principais:

�  Educativo: incentiva a sensibilização das novas gerações para que adotem práticas cons-
cientes e sustentáveis de consumo. As atividades realizadas ocorrem nos municípios em 
que FURNAS atua, por meio de suas unidades regionais de construção e de operação; e

�  Técnico: promove estudos e propõe melhorias em instalações e sistemas elétricos de áreas 
públicas e privadas, de modo a torná-los energeticamente eficientes.

Tais ações educativas e técnicas promovidas para o combate ao desperdício de energia 
elétrica são realizadas com apoio do quadro de pessoal de FURNAS e por meio de parcerias 
que incluem a Eletrobrás; secretarias estaduais e municipais de Educação, de Energia, de 
Meio Ambiente e de Cultura; universidades públicas e privadas; associações comerciais e 
industriais; órgãos da Defesa Civil; parques públicos; concessionárias de energia elétrica; 
organizações não governamentais; e a Sociedade de Zoológicos do Brasil; nas esferas federal, 
estadual e municipal.

Todas as ações desenvolvidas estão alinhadas ao Programa Nacional de Conservação de 
Energia Elétrica – PROCEL, coordenado nacionalmente pela Eletrobrás, e às diretrizes de efi-
ciência energética definidas pelo Ministério de Minas e Energia – MME.

Eficiência energética 

Em 2009, foi executada a otimização de sistemas de iluminação em quatro unidades regionais 
da Empresa (subestações de Bandeirantes, Araraquara e Campinas e o PRISMA, no Escritório 
Central), permitindo o resgate de 353,91 MWh/ano e uma redução de demanda de 92,15 kW.

Uma otimização de destaque é a modernização de 190 luminárias do PRISMA (Escritório 
Central). Após um ano de estudo, foi empregada tecnologia de ponta no mercado, substi-
tuindo as luminárias com lâmpadas de 40W por um sistema chamado Ecosystem, pioneiro 
na América Latina – processo digital com lâmpadas fluorescentes de 28W, além de reatores 
eletrônicos com dimmers digitais. Com o investimento de R$ 207 mil e, de acordo com as me-
dições realizadas antes e depois da substituição, foram aferidas reduções de custo da ordem 
de 55%, equivalentes a 34,59 MWh/ano, o que representa R$ 19 mil por ano. Levando em 
consideração todos os itens economizados, aliados ao aumento da produtividade de outros 
sistemas (ar condicionado, projetores, etc.), o retorno do investimento será alcançado em 
aproximadamente 3 anos. 
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Diagnósticos energéticos

Foram realizados 45 diagnósticos energéticos em escolas, prédios públicos e sistema de 
abastecimento de água e esgoto, nos estados onde FURNAS possui instalações. Estes estudos 
identificaram um potencial de economia de 475,21 MWh/ano e um potencial de redução de 
demanda de 239,40 kW.

Também foram iniciadas pesquisas para a substituição das bombas de recalque e para a insta-
lação de painéis solares com vistas à substituição do sistema de aquecimento de água para cozi-
nha, refeitório e banheiros, de modo a reduzir custos com energia elétrica no Escritório Central.

Iluminação pública

A segunda parte do projeto de eficientização da iluminação pública da cidade de Goiânia 
foi implementada, totalizando 30.926 pontos. O total de recursos aplicados em Eficiência 
Energética no ano de 2009 foi de R$ 8.145.563,27 provenientes de um financiamento com 
a Eletrobrás, repassado para a Prefeitura de Goiânia. Como resultado, houve, em 2009, uma 
economia de 6.244,87 MWh/ano e uma demanda evitada de 1.425,54 kW no horário de ponta 
do sistema elétrico. Este projeto está com 73,68% dos seus trabalhos concluídos.

Tabela 75 - Origem dos recursos (R$ Mil) (2007-2009)

Tipo de projeto 2009 2008 2007

Educação – conservação e uso racional de energia

� Recursos investidos próprios 5.777 5.204 1.861

� Recursos investidos de terceiros 250 393 350

Total dos recursos 6.027 5.596 2.211

Iluminação Pública

� Recursos investidos próprios 0 0 6.973

� Recursos investidos de terceiros (1) 8.146 0 3.027

Total dos recursos 8.146 0 10.000

Serviço público

� Recursos investidos próprios 0 0 0

� Recursos investidos de terceiros 0 0 0

Total dos recursos 0 0 0

Instalações próprias (na Empresa)

� Recursos investidos próprios (2) 534 150 0

� Recursos investidos de terceiros 0 0 0

Total dos recursos 534 150 0

(1) Reluz Goiânia – Financiado pela Eletrobrás para a Prefeitura de Goiânia.

(2) Otimização do PRISMA (Escritório Central) e subestações de Bandeirantes, Araraquara e Campinas.
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As ações educativas de conservação de energia e eficiência energética têm como principal 
objetivo promover junto à sociedade o uso adequado da energia, evitando o seu desperdício. 
São prioritariamente direcionadas às novas gerações, visando sensibilizá-las para que ado-
tem práticas conscientes e sustentáveis de consumo. É dada especial atenção aos municípios 
onde FURNAS atua, por meio de suas unidades regionais de construção e de operação.

Em 2009, foram executados 74 projetos visando o uso racional da energia elétrica e água, 
os quais envolveram um milhão de pessoas.

Parte desses programas é desenvolvida de forma permanente nos estados onde FURNAS 
mantém empreendimentos. Destacam-se os seguintes programas:

� A Natureza da Paisagem – Energia Recurso da Vida

Esse programa de educação ambiental é destinado a professores dos ensinos fundamental e 
médio. Vem sendo sistematicamente implementado nas comunidades impactadas por empre-
endimentos da Empresa. Através dele, os professores capacitados tornam-se multiplicadores 
dos conceitos e práticas de conservação de energia.

� FURNAS nas Escolas 

O Programa FURNAS nas Escolas se baseia em visita guiada às instalações da Empresa e na 
realização de atividades lúdico-pedagógicas sobre a conservação de energia, fundamentadas 
em metodologias educativas sistematizadas.

� FURNAS para Filhos de Empregados

Esse programa constitui proposta educativa que visa à interação do jovem com o espaço de 
trabalho de seus pais, bem como o conhecimento e a compreensão da temática da conserva-
ção de energia de forma ativa.

� Circuito da Energia

O Programa Circuito da Energia tem o objetivo de construir, junto aos alunos da rede públi-
ca, conceitos acerca da energia elétrica e seu uso racional a partir de experiências educativas 
diversificadas e interativas.

� Patrulha da Energia

Este programa objetiva dinamizar a discussão sobre questões de conservação de energia e 
uso racional da água, na escola e na comunidade, baseando-se na capacitação de um grupo 
de estudantes que fica com a incumbência de orientar os colegas.

No ano de 2009, foram realizados, ainda, eventos em prol da sensibilização de estudantes 
e público em geral, contemplando atividades lúdico-pedagógicas que buscam influenciar e 
mobilizar a sociedade para as questões de combate ao desperdício de energia elétrica e água, 
evidenciando os resultados de ações individuais e coletivas. Com o mesmo objetivo, foram 
veiculados folders e boletins e realizadas inserções na mídia externa – rádio, televisão, inter-
net e jornal, exemplificando práticas que evitam o desperdício no dia a dia. A tabela a seguir 
apresenta os principais indicadores dos programas permanentes.
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Tabela 76 - Principais indicadores dos programas permanentes (2007-2009)

Atividades permanentes 2009 2008 2007

Programa de Educação Ambiental 
A Natureza da Paisagem Energia – 
Recurso da Vida

No de participantes em seminários 10 245 2.324

No de professores capacitados 206 1.122 3.602

No de alunos treinados por seus 
professores

18.540 264.091 * 324.180

No de escolas envolvidas 69 416 484

No de municípios envolvidos 5 90 86

Programa FURNAS nas Escolas No de alunos capacitados 45.106 54.311 48.693

No de adultos capacitados 1.167 4.399 4.875

FURNAS para Filhos de Empregados No de alunos capacitados 37 286 315

Programa Circuito da Energia No de alunos capacitados 4.741 8.812 21.014

No de professores capacitados 66 502 591

Programa Patrulha da Energia No de alunos capacitados 898 2.861 458

No de professores capacitados 66 425 118

Eventos de sensibilização No de pessoas sensibilizadas 110.016 204.573 145.818

Total 180.927 541.637 551.988

* Até 2007, FURNAS utilizava a estimativa da Eletrobrás: “cada professor capacitado teria condições de treinar cerca de 
90 alunos”. A partir de 2008, FURNAS passou a levantar junto às escolas participantes o número de alunos efetivamente 
treinados.

Os demais projetos desenvolvidos em 2009, que não são realizados de forma permanente, 
podem ser assim descritos:

� Em convênio com a Sociedade Astronômica Brasileira, FURNAS divulgou informações 
sobre conservação de energia, visando à realização da Olimpíada Anual de Conhecimen-
to. Foram contempladas as Secretarias de Educação dos 5.500 municípios brasileiros e de 
26 estados, além das 428 Diretorias Regionais de Educação. Foram enviadas às escolas de 
ensino fundamental e médio do país cartas convite, incluindo envelope resposta postado 
com o fim de facilitar o retorno daquelas interessadas no projeto. Participaram efetiva-
mente das Olimpíadas de 2009 cerca de 868 mil alunos e 7,6 mil professores, pertencen-
tes a 10 mil escolas do país. Todos os participantes receberam medalhas e certificados, 
sendo premiados os melhores colocados; e

� Energia da Sabedoria: voltado para pessoas de terceira idade, o projeto visa à sensibili-
zação e conscientização para se evitar o desperdício de energia elétrica e outras questões 
ambientais relacionadas ao tema. Vale ressaltar que esta parcela da população, que inclui 
analfabetos, não teve oportunidade de trabalhar esses conteúdos na escola. Em atividade 
bem dinâmica, os participantes recebem dicas para economizar energia e refletem sobre 
a importância da mudança de atitude dentro da atual realidade.
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Tabela 77 - Participantes nos projetos Olimpíadas e Energia da Sabedoria (2008 -2009)

No de participantes 2009 2008

Olimpíadas Alunos 868.000 450.000

Professores 76.466 5.500

Energia da Sabedoria 541 -

As iniciativas de otimização de sistemas elétricos realizadas em 2009 proporcionaram uma 
economia de 353,91 MWh/ano. De outro modo, conforme a Eletrobrás, que considera que 
cada pessoa capacitada pelo Programa A Natureza da Paisagem – Energia: Recurso da Vida 
economiza 12,50 kWh/mês, levando-se em conta que foram 18.746 capacitados em 2009, 
houve uma economia de 234,33 MWh/mês, ou seja, 2.811,90 MWh/ano.

Desse modo, a energia economizada pelas ações FURNAS, em 2009, foi de 3.165,81 MWh/
ano. A metodologia constante do Manual para a Elaboração do Programa de Eficiência Ener-
gética da ANEEL define os parâmetros para o cálculo do custo unitário evitado. Aplicando tal 
metodologia, o custo total evitado para a sociedade na operação do sistema elétrico corres-
ponde a R$ 843.983,31, baseado na tarifa da Light de novembro de 2009 (Resolução ANEEL Nº 
905/09), não incluindo a redução na demanda de ponta, decorrente da energia economizada.

A otimização de sistemas de iluminação em unidades operacionais da Empresa permitiram 
a economia de 353,91 MWh/ano. Considerando a metodologia do Manual para a Elaboração 
do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, o custo evitado na operação do sistema elé-
trico, decorrente da energia economizada em projetos internos, corresponde a R$ 86.080,95.

Tabela 78 - Participação relativa dos recursos em projetos de eficientização
energética (R$ mil) (2008-2009)

Eficientização energética                                                          2009 2008

Iluminação pública                                                        

� Energia economizada (MWh/ano) (1) 6.244,87 0

� Redução na demanda de ponta (em MW) 1,43 0

� Custo evitado com a energia economizada (R$ mil) 1.394,10 0

Serviço público                                                             

� Energia economizada (MWh/ano) 0 0

� Redução na demanda de ponta (em MW) 0 0

� Custo evitado com a energia economizada (R$ mil) 0 0

Instalações próprias (FURNAS)

� Energia economizada (MWh/ano) (2) 353,91 0

� Redução na demanda de ponta (MW) (2) 0,239 41,07

� Custo evitado com a energia economizada (R$ mil) (3) 86,08 29,22

(1) Reluz Goiânia – Financiado pela Eletrobrás para a Prefeitura de Goiânia. 

(2) Economia em projetos internos (PRISMA e Subestações de Bandeirantes, Araraquara e Campinas).

(3) Custo evitado na operação do sistema elétrico (em R$), decorrente da energia economizada em projetos internos basea-
dos na tarifa da Light de novembro de 2009 (Resolução ANEEL Nº 905/09), não incluindo a redução na demanda de ponta.



121

El
et

ro
br

as
 F

ur
na

s 
 n

  R
el

at
ór

io
 S

oc
io

am
bi

en
ta

l 2
00

9

Tabela 79 - Recursos investidos em educação para conservação e uso racional
da energia (R$ mil) (2007-2009)

Educação – Conservação e uso racional de 
energia

2009 2008 2007

Recursos investidos próprios 3.444 2.930 1.861

Recursos investidos de terceiros 0 343 350

Total dos recursos 3.444 3.273 2.211

Plano de Atendimento às Emergências - PAE

A fim de evitar que impactos decorrentes de acidentes extrapolem os limites de segurança 
estabelecidos para o empreendimento e impedir que interferências externas agravem a situ-
ação, FURNAS criou, em 2004, o PAE, que tem o objetivo de estabelecer responsabilidades, 
providências e ações efetivas a serem realizadas, de forma preventiva e corretiva, durante 
situações de emergências, visando impedir ou minimizar os danos às pessoas, ao meio am-
biente e ao patrimônio. 

A viabilidade do PAE é determinada por três grupos multidepartamentais, com diferentes 
atribuições:

� Grupo Gestor, que coordena e avalia a implementação do PAE;

� Grupo Técnico do PAE, que elabora o mapeamento de situações de emergências e revisa 
os planos de emergência existentes, adequando-os a um modelo de referência estabeleci-
do a partir da análise dos aspectos e riscos ambientais de cada empreendimento. É dada 
prioridade às ações que possam impedir e/ou minimizar os danos ao meio ambiente, às 
pessoas e ao patrimônio da Empresa;

� Grupo do Plano de Comunicação de Emergência – PCE, que apoia diversas áreas, no caso 
de ocorrência de acidentes ambientais, e tem a responsabilidade de comunicar-se com os 
órgãos de apoio interno e externo, de forma a agilizar as ações do PAE disponíveis para 
o controle da situação de emergência.

Foram concluídos e revisados os mapeamentos de situações de emergências e os planos de 
emergência em 33 (trinta e três) empreendimentos:

Quadro 2 - Empreendimentos do PAE concluídos

Tipo de Empreendimento Localização

Subestações Adrianópolis, Angra, Araraquara, Bandeirantes, Brasília Geral, 
Brasília Sul, Campos, Foz do Iguaçu, Grajaú, Guarulhos, 
Gurupi, Imbariê, Itaberá, Itumbiara, Ivaiporã, Jacarepaguá, 
Macaé, Mogi das Cruzes, Poços de Caldas, Rio Verde, Rocha 
Leão, Samambaia, São José, Tijuco Preto, Viana e Vitória 

Usinas hidrelétricas Corumbá, Furnas, Manso, Marimbondo, Porto Colômbia e 
Serra da Mesa 

Usina termelétrica Santa Cruz
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Iniciativas de FURNAS relacionadas às mudanças         
climáticas

Além das iniciativas já citadas e que contribuem para a redução de impactos ambientais, 
FURNAS desenvolve ações voluntárias em prol da implementação dos objetivos da Conven-
ção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, explicitados no Art. 2º da Conven-
ção sobre o Clima, e realizou inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa – GEE em 
algumas usinas hidrelétricas, em parceria com instituições de pesquisa.

Em 2007, FURNAS tornou-se signatária do Pacto de Ação em Defesa do Clima, lançado 
pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – CEBDS, tendo 
assumido o compromisso público de contribuir para deter o aquecimento global por meio da 
redução de gases de efeito estufa na atmosfera.

Como participante do CEBDS, FURNAS aderiu, em 2008, ao programa brasileiro do Gree-
nhouse Gas Protocol – GHG Protocol, como membro fundador. O GHG Protocol é uma fer-
ramenta desenvolvida, originalmente, pelo World Business Council for Sustainable Develop-
ment – WBCSD e pelo World Resources Institute – WRI para que as empresas possam efetuar 
a medição de suas emissões de gases de efeito estufa, por meio de padronização simples e 
internacionalmente aceita. Para sua implementação no Brasil, o GHG Protocol conta com a 
parceria da Fundação Getúlio Vargas – FGV e do Ministério do Meio Ambiente – MMA.

Como membro do Programa Brasileiro GHG Protocol, a Empresa comprometeu-se a:

� Desenvolver um inventário anual de Gases de Efeito Estufa – GEE, de acordo com o GHG 
Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard;

� Submeter o inventário à publicação, através do programa brasileiro do GHG Protocol;

� Desenvolver um plano de manejo adequado das emissões de gases de efeito estufa;

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

� Contribuir para a construção e revisão estrutural do programa brasileiro do GHG Protocol 
ao término da fase piloto.

No período de 2003 a 2008, a Empresa desenvolveu o projeto Balanço de Carbono em Re-
servatórios de FURNAS Centrais Elétricas, com o objetivo de investigar as emissões de gases 
do efeito estufa nos reservatórios de oito hidrelétricas (Manso, Serra da Mesa, Corumbá, 
Itumbiara, Furnas, Mascarenhas de Moraes, Luis Carlos Barreto e Funil).

As principais informações geradas pelo projeto foram divulgadas em publicações e em 
encontros científicos. Entre os resultados já alcançados, destacam-se as medidas de aporte, 
acúmulo e liberação de carbono dos reservatórios das oito hidrelétricas e a consolidação das 
metodologias empregadas. A partir dessa divulgação, FURNAS foi convidada a afiliar-se à 
International Hydropower Association – IHA, participando, então, no âmbito da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco/IHA, da elaboração de 
diretrizes que subsidiarão o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima – IPCC e o 
Conselho Executivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
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Os resultados do estudo permitirão, ainda, atualizar os inventários nacionais de emissões 
por fontes e sumidouros – locais onde o carbono é imobilizado por períodos relativamente 
longos –, atendendo o compromisso assumido pelo Brasil como signatário da Convenção do 
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima – UNFCCC.

Em 2009, com a expectativa de realização, em dezembro, da Conferência das Nações Unidas 
sobre a Mudança do Clima – COP-15, em Copenhague, Dinamarca, ampliou-se a conscien-
tização, em diversos setores da sociedade, no Brasil e no mundo, da importância do debate 
de opiniões, sugestões e posições, com intuito de influenciar, construtivamente, o rumo das 
negociações econômicas. Nesse sentido, houve diversas iniciativas, e FURNAS referendou os 
positions papers do CEBDS e do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico. 
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Capítulo 6

Promovendo a cidadania empresarial
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Política de responsabilidade social 

A Política de Responsabilidade Social de FURNAS estabelece que a Empresa atue priorita-
riamente por meio de parcerias com órgãos públicos, organizações ou redes sociais, contri-
buindo para o desenvolvimento de tais organizações e para a viabilidade, complementação e 
fortalecimento das políticas públicas.

O apoio de FURNAS, financeiro ou não, é dado como patrocínio a projetos e ações sociocul-
turais que atendam aos compromissos de sua Política. Os recursos para o investimento social 
podem ser próprios ou decorrentes de renúncias fiscais.

O investimento social de FURNAS atende aos seguintes critérios:

� Ter foco em estratégias definidas, com planejamento, monitoramento e avaliação de resultados;

� Estar relacionado aos empreendimentos e ações de FURNAS, buscando oportunidades de 
beneficiar prioritariamente as comunidades do seu entorno;

� Estar alinhado com interesses legítimos da sociedade expressos na legislação, nas políti-
cas públicas ou em compromissos formais;

� Ser coerente com os princípios de atuação de FURNAS e com as orientações da Eletrobrás; e 

� Estar fundamentado em decisões tomadas com base em critérios e parâmetros claros e 
conhecidos pelos parceiros e interessados.

Gestão da responsabilidade social

Em 2009, o Sistema Eletrobrás começou a destinar a verba para o patrocínio cultural de 
forma integrada entre todas as empresas do grupo. Com isso, os processos decisórios estão 
mais eficazes, com mais transparência e maior democratização de acesso pelos grupos inte-
ressados em obter patrocínio. 

Teve início também em 2009 o aperfeiçoamento do processo de seleção dos possíveis patro-
cinados, com o Edital de Recebimento de Solicitações de Apoio a Projetos Sociais definindo 
critérios para uma maior padronização da apresentação dos projetos. Entre as novidades 
desse novo processo, devemos destacar a visitação feita por técnicos de FURNAS a todas as 
organizações antes da decisão final de apoio.  

A atuação social de FURNAS é voltada principalmente à implantação de projetos e ações que 
promovam o desenvolvimento local integrado e sustentável das comunidades, localizadas nas 
áreas geográficas de atuação da Empresa, visando a promoção da cidadania e a inclusão so-
cial. Todas as iniciativas estão alinhadas à Política de Responsabilidade Social de FURNAS, re-
visada em junho de 2009, e aos princípios do Pacto Global e aos Oito Objetivos do Milênio1.

Os projetos sociais desenvolvidos por FURNAS em parceiras com outras instituições têm 
foco nos seguintes eixos temáticos: Promoção da Cidadania e dos Direitos; Educação e For-
mação; Geração de Trabalho e Renda; e Saúde e Segurança Alimentar. 

1. Os Oito Objetivos do Milênio são: 1. Erradicar a extrema pobreza e a fome; 2. Atingir o ensino básico universal; 3. Pro-
mover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres; 4. Reduzir a mortalidade infantil; 5. Melhorar a saúde materna;                   
6. Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7. Garantir a sustentabilidade ambiental; 8. Estabelecer uma parceria 
mundial para o desenvolvimento.
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Projetos próprios de apoio ao desenvolvimento local

Diálogo de concertação 

O Diálogo de Concertação para o Desenvolvimento Sustentável, no Entorno do Lago de 
Furnas, iniciado no final de 2003, reuniu diversos grupos ligados à região para realizar 
um diagnóstico de seus problemas, definir como enfrentá-los e planejar o desenvolvimento 
sustentável dos municípios associados à ALAGO – Associação dos Municípios do Lago de 
Furnas.

No âmbito do referido Diálogo de Concertação foram definidos três eixos principais de 
atuação:

� Saneamento e meio ambiente;

� Desenvolvimento local e regional; e

� Desenvolvimento institucional.

Nessa perspectiva foram firmados três Termos de Cooperação Técnica. O primeiro, entre 
FURNAS, a Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão – FAEPE e o Ministério das 
Cidades, para a realização do Diagnóstico das Condições de Saneamento Ambiental dos 52 
municípios da bacia hidrográfica do Lago de Furnas. 

No segundo, FURNAS apoiou a elaboração dos Planos Diretores Participativos em 50 
dos 52 municípios. Finalmente, em novembro de 2009, um último Termo, no valor de R$ 
3.855.484,65 foi celebrado para a elaboração dos Projetos Básicos e Executivos para as obras 
de saneamento básico em 35 dos 52 municípios, compreendendo os sistemas de esgotamento 
sanitário, destinação final de resíduos sólidos e drenagem pluvial urbana.

Projeto Núcleos de Integração

O objetivo principal do projeto é tornar mais robustas e duradouras as relações sociais na 
própria comunidade, possibilitando a participação dos moradores no seu processo de desen-
volvimento e emancipação. 

Desde 2003, a Empresa mantém parceria com o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas – IBASE e com o COEP – Rede Nacional de Mobilização Social no projeto, que 
tem como objetivo definir ações e programas, com a participação de agentes locais, para 
fomentar a emancipação socioeconômica das comunidades do entorno das instalações de 
FURNAS. 

Em 2009, a Empresa deu continuidade ao trabalho, acompanhando a execução dos planos 
de ação nos quatro núcleos de integração, localizados em áreas próximas aos empreendimen-
tos da Empresa, nos seguintes estados: Rio de Janeiro (1), Espírito Santo (2) e Mato Grosso 
(1) e implantando um novo Núcleo de Integração em Goiás (1), com o envolvimento de cerca 
de 22.600 pessoas.

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

A comunidade possui cerca de 20 mil moradores (nov/2009), 40% deles vivendo de ativi-
dades ligadas à comercialização de materiais recicláveis.
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� Comunidades quilombolas de Araçatiba, município de Viana (ES) e de Retiro, município de 
-..Santa Leopoldina (ES)

A comunidade quilombola de Araçatiba abriga 200 famílias descendentes de índios, ne-
gros e portugueses. Também denominada Quilombo do Benvindo, a comunidade de Retiro é 
composta por 75 famílias de quilombolas e nela é notória a preservação dos costumes e dos 
papéis de cada indivíduo, no exercício do trabalho. 

� João Carro - Assentamentos de Mamede Rodher e quilombo, município de Chapada dos      
...Guimarães (MT)

Parte da população da área foi reassentada, em razão da construção da Usina Hidrelétrica 
de Manso. O projeto social tem como objetivo ajudar a população a se adequar à nova reali-
dade e fomentar o desenvolvimento local. 

� Assentamento Vista Alegre, município de Cristalina (GO) 

Em outubro de 2009, FURNAS implantou o Núcleo de Integração no Assentamento Vista 
Alegre que será parcialmente atingido pela formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de 
Batalha. Preparar a comunidade para lidar com as mudanças provocadas pela construção da 
Usina, bem como identificar e apoiar iniciativas relativas a novos vetores de desenvolvimen-
to local são os grandes desafios junto às 234 famílias envolvidas.

Projeto FURNAS Digital

O projeto FURNAS Digital é alinhado ao projeto Luz para Todos e tem como objetivo pro-
mover a inclusão digital da população de baixa renda das áreas rurais e urbanas. FURNAS, 
em parceria com entidades do terceiro setor, é responsável por equipar os telecentros, priori-
tariamente em municípios beneficiados pelo Programa Luz para Todos do Governo Federal.  
Cada telecentro possui 10 postos de trabalho e uma impressora.  

FURNAS apóia o Projeto na aquisição de mobiliário, nas instalações elétricas e de informá-
tica, bem como doando e instalando 10 microcomputadores e uma impressora, devidamente 
habilitados para uso.
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A população dessas áreas tem acesso gratuito, podendo navegar na internet, dispor de um 
endereço de correio eletrônico e utilizar as ferramentas de Tecnologia da Informação – TI, 
para estudar, trabalhar e pesquisar.

Em 2009 foram inaugurados 40 telecentros, com cerca de 40 mil pessoas beneficiadas. Ao 
final do ano, 20 telecentros já estavam interligados às antenas G-SAC do Ministério de Tele-
comunicações, recebendo conexão gratuita à internet. 

Tabela 80 - Relação dos telecentros

UF Município Comunidade Nº Famílias Nº Beneficiados

ES São José do Calçado Airituba 500 2.500

ES Conceição da Barra Linharinho 48 240

ES Muniz Freire Menino Jesus 500 2.500

ES São Mateus Nestor Gomes 200 1.000

ES Mantenópolis São Geraldo 130 650

GO Goiás Goiás - Zona Rural 500 2.500

GO Baliza / PA OZIEL Baliza 565 2.825

MG Itacarambi Brejo do Santana 100 500

MG Sta. Maria de Itabira Barro Preto 150 750

MG Carmesia Centro 80 400

MG Aimorés Centro 200 1.000

MG Serranópolis de Minas Fazenda Pintado 40 200

MG Belmiro Braga Vila São Francisco 80 220

MG Brasília de Minas Comunidade de Vila de Fátima 100 500

MG Mirabela Comunidade de Muquen 70 350

MG Salinas Povoado de Matrona 250 1.250

MG Barbacena Pombal 50 200

MG Riachinho Conceição 120 600

MG Conceição da Aparecida Cuiabá 30 150

MG Sapucaí Mirim Sapucaí Mirim 120 600

MG Montes Claros Montes Claros 40 200

MG Lajinha Prata 200 1.000

MG Muzambinho Centro 300 1.200

MG Areado Bairro Cruzes 480 1.920

MG Botelhos São Gonçalo 465 1.860

MG Varginha Comunidade dos Martins / Carmo 
da Cachoeira

150 597

RJ Japeri Delamare 300 1500

RJ Macaé Celso Daniel 232 928
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UF Município Comunidade Nº Famílias Nº Beneficiados

RJ Trajano de Moraes Maria Mendonça 300 1.200

RJ Paraty Ponte Branca (Penha) 200 800

RJ Paraty Trindade 200 800

RJ Paraty  Barra Grande 300 1.200

SP Mirante do Paranapanema Assentamento Roseli Nunes 60 300

SP Itaberá Comunidade Água Azul 50 250

SP Ubatuba Cambury 100 500

SP Presidente Epitácio Assentamento Porto Velho 96 480

SP Sete Barras Assentamento Guapiruvu 300 1.200

SP Itaí Comunidade Santa Terezinha 100 400

SP Ubatuba Quilombo Fazenda da Caixa 
(Picinguaba)

34 136

SP Registro Comunidade Arapongal 1.000 4.000

Total 8.740 39.406

Convênio com o SENAI

Em atendimento ao Acordo Judicial firmado junto ao Ministério do Trabalho referente à ad-
missão de terceiros, FURNAS assinou um contrato com o SENAI, no valor de R$ 988.886,00, com 
duração de 24 meses, para a promoção de cursos e programas de educação, visando à atualização 
profissional, com foco prioritário na geração de trabalho e renda para as comunidades de entorno 
dos seus empreendimentos localizados nos estados de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O or-
çamento previsto engloba recursos para execução de 27 turmas de 16 alunos cada, recrutamento 
e seleção de candidatos, deslocamento, aquisição dos kits, coordenação e gestão do projeto.

Em dezembro de 2009, tiveram início os diagnósticos socioeconômicos nas localidades afe-
tadas pela construção das Usinas de Batalha e Simplício, com o objetivo de definir os cursos a 
serem oferecidos. Estes cursos terão início a partir de março de 2010, visando a atender à po-
pulação dos municípios de Chiador, Além Paraíba, Sapucaia e Três Rios, nas vizinhanças do 
AHE Simplício e os assentamentos Vista Alegre e Jambeiro, nos arredores do AHE Batalha.

Projetos apoiados através do Fundo da Infância e da Adolescência – FIA

O Fundo da Infância e da Adolescência – FIA foi criado pela Lei Federal Nº 8.069/90, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e é um importante instrumento de 
estímulo à captação de recursos para o financiamento de programas e projetos em prol da 
criança e do adolescente. Conforme detalhado no Art. 260, pessoas físicas e jurídicas podem 
destinar ao FIA um percentual do imposto de renda devido.

Em 2008, as doações de FURNAS ao FIA totalizaram R$ 2,8 milhões, contemplando 13 
municípios. Em 2009, foram realizadas visitas de acompanhamento relativas às doações de 
2008, em seis dos 13 municípios contemplados: Barra do Piraí (RJ), Volta Redonda (RJ), Cam-
pos (RJ), Além Paraíba (MG), Araporã (MG) e Foz do Iguaçú (PR). Em 2009, 22 municípios 
receberam doações no valor total de R$ 3.140.000,00 para os projetos a seguir relacionados.
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Tabela 81 - Municípios contemplados em 2009 – FIA

Municípios Instituições / Projetos

Barra do Piraí (RJ) Secretaria Municipal de Assistência Social / Semeando o 
Futuro e Pelos Caminhos da Inclusão

Campos dos Goytacazes (RJ) Instituto Profissional São José / Ampliando o Horizonte

São Gonçalo (RJ) Definição do CMDCA

Volta Redonda (RJ) Lar Irmã Zilá

Além Paraíba (MG) APAE / Construção da nova sede

Araguari (MG) Educandário Lar da Criança / Aldeias de Casas Lares

Araporã (MG) Secretaria de Ação Social da Prefeitura / Aquisição e reforma 
da sede do projeto Tocando o Futuro

Elói Mendes (MG) Definição do CMDCA

Passos (MG) Prefeitura Municipal / Implantação do Serviço Casa Lar

Luminárias (MG) Secretaria de Assistência Social / Construção de Escola de 
Música

São João Del Rei (MG) Prefeitura Municipal / Aquisição de veículo para atendimentos 
do Conselho Tutelar

Varginha (MG) Prefeitura Municipal / Programa Esporte com Cidadania

Campinaçú (GO) Definição do CMDCA

Campinorte (GO) Definição do CMDCA

Colinas do Sul (GO) Definição do CMDCA

Minaçu (GO) Prefeitura Municipal / Pró-jovem e Arte e Cidadania

Niquelândia (GO) Prefeitura Municipal / Pró-jovem e Brincando com Música

Uruaçu (GO) Prefeitura Municipal / Brincando de Fazer Arte

Chapada dos Guimarães (MT) Definição do CMDCA

Foz do Iguaçú (PR) Guarda Mirim de Foz do Iguaçu / Esporte, Cultura e Lazer no 
regime de apoio socioeducativo e Arquitetando e Construindo 
a Garantia de Direito

Medianeira (PR) Definição do CMDCA

São Paulo (SP) Associação Comunitária Auri Verde / Oficinas de cultura - 
Centro Comunitário Jardim Autódromo / Cultura, Cidadania e 
Formação

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais.

Projetos sociais desenvolvidos em parceria

� Projeto Aldeia da Cidadania

FURNAS busca promover a cidadania e o exercício dos direitos ao oferecer serviços co-
munitários gratuitos nas áreas de saúde, educação ambiental e emissão de documentos tais 
como: identidade, CPF, título de eleitor, certidões de casamento, de nascimento, de óbitos e 
de divórcio. 
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São oferecidas também palestras socioeducativas, atividades lúdicas e esportivas, assim 
como apresentações culturais, para valorizar a identidade local. 

Nos mutirões de serviços integrados nas áreas de educação, saúde, lazer, cultura e cida-
dania, foram oferecidos os seguintes serviços: vacinação infantil, tipagem sanguínea, aten-
dimento médico para o controle do diabetes, combate à dengue, emissão de documentação, 
orientações jurídicas, casamentos comunitários, palestras sobre educação, saúde e meio am-
biente, entre outros, permitindo mais de 115 mil atendimentos e atendendo cerca de 30.860 
pessoas, nas seguintes localidades:

Tabela 82 - Atendimentos por evento do Aldeia da Cidadania

Localidade Número de atendimentos Mês de realização

Mogi das Cruzes (SP) 6.605 Abril

Pedregulho (SP) 9.561 Maio

Cristalina (GO) 15.730 Julho

Além Paraíba (RJ) 9.832 Setembro

Itumbiara (GO) 23.948 Setembro

Sapucaia (MG) 9.085 Setembro

São José da Barra (MG) 7.676 Outubro

Itaquaquecetuba (SP) 6.567 Outubro

Aparecida de Goiânia (GO) 26.564 Novembro

� Projeto Hortas Comunitárias 

O projeto estimula a implementação de hortas comunitárias nas áreas de entorno das insta-
lações da Empresa, buscando contribuir para a erradicação da fome e da miséria.

Foram desenvolvidas oito hortas comunitárias nos estados de Minas Gerais (3), Goiás (1), 
Mato Grosso (1), São Paulo (1) e Rio de Janeiro (2), envolvendo 6.360 pessoas. 

Tabela 83 - Número de beneficiados das Hortas Comunitárias

Localidades Nº de beneficiados

Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes (MG)  765

São José da Barra (MG) 3.162

Araporã (MG) 1.200

Chapada dos Guimarães (MT) 504

Barro Alto (GO) 320

Ibiúna (SP)     300     

Nova Iguaçu (RJ) 40

Jacarepaguá (RJ) 70

Total 6.360
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� Projeto Horto de Mudas – Central e produção e distribuição para o fomento
de hortas comunitárias

Localizado em área de 200m2 pertencente à Subestação de Foz de Iguaçu, no estado do 
Paraná, este projeto produz e distribui anualmente 160 mil mudas de legumes e hortaliças. 

O projeto se desenvolve nas seguintes etapas: 

1. A cada 50 dias são plantadas, no Horto de Mudas, sementes de alface, chicória, almeirão, 
couve-flor, brócolis, beterraba, cenoura, berinjela, moranga, abobrinha e pepino. 

2. Após o crescimento das mudas estas são distribuídas a instituições e/ou organizações 
comunitárias que possuem hortas. 

3. As mudas distribuídas são então plantadas e dentro de 60 dias já podem ser consumidas. 

Foram atendidas nove escolas municipais, quatro creches, três associações de moradores e 
uma penitenciária estadual, beneficiando cerca de 9 mil pessoas.

Em 2009, foram patrocinados 15 projetos sociais, desenvolvidos em parcerias com entida-
des sem fins lucrativos, beneficiando cerca de 5.350 pessoas, com a geração de novas opor-
tunidades e promoção da inclusão social, conforme detalhado na tabela a seguir.

Do total de 15 projetos, oito são voltados à Promoção da Cidadania e dos Direitos, cinco à 
Formação e Capacitação para o Trabalho de jovens e adultos e dois à Geração de Trabalho e 
Renda.

Tabela 84 - Projetos sociais em andamento no ano de 2009

Projeto Região Objeto Tipo de atuação No. de      
beneficiados

Natação sem        
Barreiras

São Gonçalo e Rio 
de Janeiro (RJ)

Oferecer aulas semanais de 
natação para portadores de 
necessidades especiais, além 
de incentivar a participação 
destes em competições de 
nível nacional e internacional.

Promoção da cidadania 
e dos direitos

37

Energia Olímpica Rio de Janeiro (RJ) Promover escolinhas de ini-
ciação e aperfeiçoamento nas 
lutas olímpicas para crianças 
e adolescentes, contribuindo 
para o distanciamento da 
violência, das drogas e da 
marginalidade.

Promoção da cidadania 
e dos direitos

180

Crianças da Baixada Nova Iguaçu (RJ) Proporcionar oportunidades 
sociais, educacionais e espor-
tivas para jovens do município 
de Nova Iguaçu, através da 
prática do futebol.

Promoção da cidadania 
e dos direitos

400

Modernização 
de Programas de               
Capacitação

Rio de Janeiro (RJ) Contribuir para a geração 
de renda de famílias abaixo 
da linha da pobreza, em 18 
comunidades da cidade do Rio 
de Janeiro, através da capaci-
tação profissional.

Capacitação para o 
trabalho para jovens e 

adultos

200
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Projeto Região Objeto Tipo de atuação No. de      
beneficiados

Teatro e Cinema 
Alvorada

Belo Horizonte (MG) Fomentar a cultura na comu-
nidade envolvida, através de 
cursos de teatro e sessões de 
cinema, possibilitando a discus-
são dos temas apresentados.

Promoção da cidadania 
e dos direitos

600

Curso Técnico em 
Agropecuária

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

Capacitação para o 
trabalho para jovens e 

adultos

105

Resgatando Vidas Rio de Janeiro (RJ) Capacitar mulheres através 
de oficinas profissionalizan-
tes, possibilitando inclusão 
no mercado de trabalho e/ou 
geração de renda.

Capacitação para o 
trabalho para jovens e 

adultos

180

Manguerê Vitória (ES) Educar e capacitar jovens por 
meio de diversas atividades 
culturais e oficinas de: memó-
ria e audiovisual, fotografia, 
vídeo e educação ambiental, 
proporcionando formação 
técnica e inserção social.

Promoção da cidadania 
e dos direitos

115

Brigada Ecológica Ariqueimes (RO) Mobilizar cidadãos de Arique-
mes, através das atitudes e 
dos conhecimentos adquiridos 
pela juventude local, para que 
atuem como protagonistas 
da recuperação ambiental do 
município.

Promoção da cidadania 
e dos direitos

2.400

Caras do Rio Rio de Janeiro (RJ) Consolidar as atividades 
comerciais da Cooperativa 
de Artesãos do Estado do Rio 
de Janeiro “Mistura Carioca”. 
Iniciativa motivada a partir de 
um projeto anterior apoiado 
por FURNAS em 2007, garan-
tindo a inserção dos produtos 
locais no mercado do Rio de 
Janeiro.

Geração de trabalho e 
renda

75

Pimpolhos do Grande 
Rio

Rio de Janeiro (RJ) Contribuir para a inclusão 
social de jovens e adultos, 
através de qualificação profis-
sional em artes carnavalescas.

Geração de trabalho e 
Renda

30

Escola Técnica de 
Furnas

São José da Barra 
(MG)

Promover as condições neces-
sárias para o desenvolvimento 
e formação integral de 624 
alunos do Ensino Funda-
mental, Médio e educação 
profissional em Eletrotécnica 
da E. E. de Furnas, elevando 
seu preparo para o exercício 
da cidadania e qualificação 
para o trabalho.

Capacitação para o 
trabalho para jovens e 

adultos

624
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Projeto Região Objeto Tipo de atuação No. de      
beneficiados

Oficina da Ciranda Rio de Janeiro (RJ)
Belo Horizonte (MG)
São Paulo (SP)

Atender crianças de 1 a 6 anos 
com o equipamento, Ciranda: 
Cadeirinha para o chão, possi-
bilitando a retificação postural 
dos deficientes físicos e múlti-
plos que não se assentam.

Promoção da cidadania 
e dos direitos

220

Capacitação de 
Instrutores para o 
Agroextrativismo no 
Cerrado

Brasília (DF) Realizar mobilização, seleção e 
capacitação de 150 instru-
tores nos estados de Goiás, 
Minas Gerais, Tocantins e em 
Planaltina (DF); Elaborar ma-
terial didático e de divulgação 
sobre agroextrativismo; Tornar 
reconhecida a atividade do 
agroextrativismo; Estimular a 
articulação dos atores sociais e 
trabalhadores para a formula-
ção de políticas públicas para 
incentivar o agroextrativismo; 
Integrar a atividade produtiva 
agroextrativista com as polí-
ticas públicas; Articular ações 
agroextrativistas no mercado 
de trabalho associativista.

Capacitação para o 
trabalho para jovens e 

adultos

150

Centro de             
Treinamento Esporte 
sem Fronteiras

Campos dos    
Goytacazes (RJ)

Treinar e capacitar 60 jogado-
res de futebol, entre 12 a 15 
anos, nos aspectos técnicos, 
táticos, físicos, cognitivos e 
psicológicos, tendo como fio 
condutor a apresentação de 
valores éticos como ferramen-
ta de promoção da cidadania.

Promoção da cidadania 
e dos direitos

60

Novas ações em empreedimentos consolidados 

Negociações com o MAB

� MAB Mato Grosso (MT)

Em cumprimento ao Termo de Acordo Global – TAG, assinado em 29 de novembro de 2006, 
entre FURNAS e o Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB – APM Manso (MT), a 
Empresa vem efetuando o pagamento mensal de Verba de Manutenção Temporária para 776 
famílias, com o custo anual previsto de R$ 2.911.104,00 para 2010.

Em 2009, o Conselho de Administração de FURNAS autorizou a execução das seguintes 
ações emergenciais em cumprimento ao TAG: 

� Tratamento Especial: construção e reparos das casas de idosos; 

� Projeto de Revitalização: projetos de referência nos atuais assentamentos e comunidades 
a montante e a jusante; e
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� Projeto Básico de Assentamento – PBA e Licença Ambiental: para as quatro fazendas 
adquiridas pela Empresa.

Em novembro de 2009, o Sebrae deu início ao mapeamento dos projetos de referência, com 
a participação de lideranças do MAB. As demais ações deverão ser executadas em 2010.

� MAB Serra da Mesa (GO)

Com relação às famílias identificadas como atingidas pelo empreendimento de Serra da 
Mesa, em maio de 2009, foi apresentado à Diretoria Executiva o resultado da Auditoria Social 
realizada no local. Seguindo orientações da Diretoria, a equipe do GT MAB, vem realizando 
reuniões com representantes da empresa parceira – CPFL, com a participação do Núcleo Es-
tratégico Socioambiental – NESA, ligado ao MME, no sentido de estabelecer diretrizes para 
redução do passivo social. Uma equipe técnica realizou 129 entrevistas individuais e está 
previsto para início de 2010 o encaminhamento das propostas de reparação para as Diretorias 
de FURNAS e CPFL.

Fundo de desenvolvimento regional 

Em 2007, foi firmado um convênio de Cooperação Técnico-Financeira, com o Ministério 
das Minas e Energia, outras empresas do setor elétrico, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Estado de Goiás – SEBRAE/GO e Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID para criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional. 

O fundo destina-se a viabilizar projetos de geração de renda para as famílias não reconhe-
cidas como atingidas pela auditoria social e que se encontram em situação de vulnerabilidade 
social, em seis cidades da região norte-nordeste do Estado de Goiás, atingidas pela constru-
ção das usinas hidrelétricas de Cana Brava e Serra da Mesa. O SEBRAE/GO é responsável pela 
implantação dos projetos.

O Projeto de Olericultura na cidade de Minaçú (GO), executado em parceria com a Associa-
ção dos Produtores de Cana Brava, irá beneficiar 100 famílias. O projeto vem sendo desen-
volvido no Sítio São José, adquirido pela Tractebel com recursos do Fundo.  

FURNAS procura conscientizar e sensibilizar os empregados sobre a importância da incor-
poração do conceito de responsabilidade social à cultura organizacional da Empresa. Para 
isso, ela disponibiliza os relatórios que elabora, divulga os prêmios conquistados e participa 
de comitês e grupos de trabalho relacionados ao tema.

Projetos e ações culturais 

Programa FURNAS Social – Patrocínio à ação social

Com o lançamento do edital do Programa FURNAS Social 2009, foram recebidas e cadastra-
das 886 demandas solicitando apoio à ação social, aporte financeiro em parcela única, para 
a intervenção em questão pontual. Esta proposta, apresentada por instituições sob respon-
sabilidade de organismos governamentais, não governamentais, comunitários, municipais, 
estaduais e federais, filantrópicas e privadas sem fins lucrativos, é voltada às comunidades 
menos favorecidas e não inclui realização de Campanhas.
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O Comitê de Enquadramento analisa e pontua estas solicitações, realizadas através de for-
mulário específico, buscando pulverizar os recursos e atender ao maior número possível de 
localidades. Conforme definição do Comitê, as entidades beneficiadas receberam recursos 
limitados a R$ 30 mil por demanda. 

Foram selecionadas 248 instituições e eliminadas 23, devido à existência de mais de uma 
solicitação no mesmo programa. 

No sentido de avaliar o pleito solicitado pelas instituições, foram realizadas 200 visitas 
técnicas, dentre 225 instituições apoiadas, distribuídas pelos Estados do Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Após as visitas 
técnicas, nove instituições tiveram seu patrocínio inviabilizado, por motivos diversos.

Os 216 patrocínios de ações sociais efetivamente apoiados totalizam R$ 5,114 milhões.

Programa FURNAS Sociocultural

� Espaço FURNAS Cultural: local onde artistas consagrados ou novos talentos apresentam 
exposições de pintura, gravura, fotografia, vídeo-arte, esculturas e instalações;

� FURNAS Geração Musical: estímulo ao surgimento e aperfeiçoamento de instrumentistas 
tanto de música erudita, como de música instrumental brasileira. A final da terceira edição 
do Programa FURNAS Geração Musical (versão 2008) ocorreu nos dias 7 e 8 de abril no 
Espaço Tom Jobim, no interior do Jardim Botânico (RJ), apresentando, no dia 7, os oito 
grupos finalistas da categoria Música Erudita, com público de 380 pessoas, e no dia 8, os 
oito finalistas da categoria Música Instrumental Brasileira, com público de 485 pessoas; e

� Incubadora FURNAS Sociocultural: incentivo a talentos artísticos individuais, estudantes 
recém-formados em escolas de Belas Artes e jovens talentos das periferias, e projetos cul-
turais inovadores no segmento das Artes Plásticas, para formação e inclusão no mercado.

Projetos socioculturais – Lei Rouanet

Foram cadastradas 134 solicitações para patrocínio cultural. Destes, 19 projetos foram 
patrocinados, totalizando R$ 1,945 milhões sob os auspícios da Lei Rouanet, promovendo o 
benefício da renúncia fiscal. 

Tabela 85 - Projetos culturais patrocinados

Área cultural Título Valor (R$)

Artes cênicas Cyrano de Bergerac 120.000,00

Esta é a Nossa Canção 100.000,00

Novas Perspectivas 190.000,00

Rio com Arte - Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera 50.000,00

O Amante  160.000,00

A Vida Começa aos 60 150.000,00

Taí, Eu Fiz Tudo para Você Gostar de Mim - Império Serrano 300.000,00

Natal no Campus 80.000,00



139

El
et

ro
br

as
 F

ur
na

s 
 n

  R
el

at
ór

io
 S

oc
io

am
bi

en
ta

l 2
00

9

Área cultural Título Valor (R$)

Artes plásticas O Jogador 100.000,00

Audiovisual / Produção cinematográfica Reidy, a Construção da Utopia 50.000,00

Tainá 3 - Na Selva da Cidade 100.000,00

Silêncio dos Inocentes 50.000,00

XII Mostra de Cinema de Tiradentes 50.000,00

Humanidades Expedição Bacia do Mucuri 60.830,00

Memória Viva – Energia Elétrica 50.000,00

Revista A Rede 80.000,00

Música Estação do Som 100.000,00

Festival Nacional da Canção (39º edição) 120.000,00

CD O Tempo e o Vento 35.000,00

Total 1.945.830,00

Eventos técnicos ou estratégicos

Em 2009, FURNAS recebeu 117 solicitações de patrocínio de eventos e seminários ligados 
direta ou indiretamente à atividade fim da Empresa. Foram patrocinados 49, com aporte de 
R$ 3,298 milhões. Todos os patrocinados tiveram suas prestações de contas acompanhadas 
e aprovadas.

Programa Voluntários FURNAS em Ação

Valorizar a ação voluntária tem sido uma experiência bastante rica desde o lançamento do 
Programa, em 2002. Alguns empregados atuam como mobilizadores, fomentando e facili-
tando junto aos voluntários a realização de projetos e ações sociais. As ações realizadas em 
2009 foram divulgadas na intranet. 

As ações e projetos de voluntariado estão voltados para os Objetivos do Milênio, definidos 
pela ONU na Reunião da Cúpula do Milênio, em 2000. 

Ações sociais

Em FURNAS, as ações sociais caracterizam-se por serem intervenções pontuais, promovidas 
pelos voluntários, junto às comunidades do entorno às instalações da Empresa. Estas ações 
têm curta duração, e são voltadas prioritariamente à promoção da cidadania e dos direitos. 

Em 2009, destacamos as seguintes ações que tiveram a atuação dos voluntários:

�  Dia Internacional da Mulher (março): foram desenvolvidas dezoito ações por voluntários, 
que envolveram 4.430 pessoas em várias localidades;
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�  Dia Mundial da Alimentação (outubro): os voluntários realizaram 10 ações, que envolve-
ram 2.005 pessoas em diversas localidades; no Centro Comunitário de Vila Santa Tereza, 
em Belford Roxo (RJ), FURNAS, em parceria com a FIRJAN e o SESI, colaborou com 
o Projeto Cozinha Brasil, proporcionando oficinas para 55 moradores da região, com 
aproveitamento de resíduos de alimentos, orientação nutricional e distribuição de 100 
cartilhas de receitas alternativas;

�  Apoio à campanha 16 Dias de Ativismo (novembro/dezembro): em 2009, os voluntários 
realizaram seis ações, envolvendo 940 pessoas; e

� Dia do Voluntário – São José da Barra (MG) (dezembro): os voluntários melhoraram as 
instalações da creche Darci Ribeiro, em Alpinópolis, e da Creche Campe, em Passos. Be-
neficiaram 100 crianças.

Onze iniciativas diversas, voltadas para a promoção da cidadania e dos direitos, também 
foram implementadas pelos voluntários, atingindo 4.320 pessoas, dentre as quais destacam-
se a I Virada Cultural de Ibiúna (SP), a Colônia de Férias da Comunidade Santa Marta, Rio de 
Janeiro (RJ), Siga em Frente no Grande Slam de Judô, Rio de Janeiro (RJ), Movimento dos 
Amigos de Mambucaba, Angra dos Reis (RJ) e o 5º Arraiá de Itumbiara (GO). 
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Informações finais

Tabela GRI

Balanço Ibase
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Informações finais

Este Relatório tem como propósito atender Diretrizes da GRI e responder ao Pacto Global 
como Relatório de Progresso.

Sua elaboração contou com a participação das diversas áreas corporativas detentoras das 
informações. Neste ano, o trabalho para seu levantamento e análise foi facilitado pela atu-
ação dos membros do Comitê de Sustentabilidade, que assumiram o papel de interlocutores 
em suas áreas de atuação.

FURNAS foi uma das pioneiras na resposta aos indicadores do Modelo IBASE de Relatório 
Social e uma das poucas empresas que o publica desde o primeiro ano de sua existência, sem 
interrupções.

FURNAS tem o firme propósito de aperfeiçoar a cada ano o seu Relatório e dúvidas e suges-
tões são benvindas, já que podem ser importantes contribuições para este objetivo.

Relatório FURNAS 2009

FURNAS foi pioneira na divulgação de informações sobre seu desempenho social e am-
biental, além do econômico e apresenta seu relatório, segundo o Modelo Ibase, desde 1998. 
A partir do Relatório referente ao ano de 2006, vem incorporando as Diretrizes da Global 
Reporting Initiative – GRI e os princípios do Pacto Global. Desde 2007, procura incorporar 
também as demandas por informações setoriais do Modelo ANEEL. O Relatório do ano de 
2008 foi indicado como finalista no Readers’ Choice Awards 2010, premiação anual promo-
vida pela GRI.

Desde seu lançamento, o relatório de FURNAS tem como nome “O Fio que nos Une”. Nesse 
relatório, o título é complementado: “O Fio que nos Une ao Futuro”, expressando a impor-
tância que tiveram, ao longo de 2009, as ações de planejamento e de criação de condições 
para as transformações necessárias tanto para a integração ao Sistema Eletrobrás como para 
a busca de maior sustentabilidade.

A participação e comprometimento dos membros do Comitê de Sustentabilidade de FURNAS 
no levantamento das informações foi um dos pontos de melhoria alcançados na elaboração 
desse relatório.

O conteúdo deste relatório foi definido com base nas necessidades de informações da ANEEL 
e do Pacto Global e segue as Diretrizes GRI e seu Suplemento Setorial de Energia. Também 
considera o trabalho feito no Sistema Eletrobrás para definição dos indicadores materiais para 
as empresas do Grupo. 

Por ser uma empresa pública, sujeita às determinações da Lei Nº 8666/93 - Lei das Licita-
ções e Contratos Públicos, alguns dos indicadores não são aplicáveis, tais como a prioridade 
a fornecedores e trabalhadores locais, já que a Empresa se obriga a realizar licitações públicas 
com total respeito à garantia de condições de igualdade dos concorrentes. A lei permite dar 
preferência a bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital 
nacional; produzidos no País ou produzidos ou prestados por empresas brasileiras, nesta 
ordem, apenas quando em igualdade de condições, houver empate, servindo como critério 
de desempate.
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No caso de empregados e gestores, a Empresa se obriga a contratar através de concursos 
públicos. As restrições ou priorizações são vedadas, a não ser quando previstas em lei, como 
é o caso da destinação de cotas para portadores de deficiência.

Como empresa pública, é proibida de efetuar contribuições financeiras e em espécie para 
partidos políticos, políticos ou instituições relacionadas.

A Lei Nº 9854/94 alterou o Art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que passou a vi-
gorar com o acréscimo do Inciso V, que obriga ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII 
do Art. 7o da Constituição Federal, que se refere à proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo 
na condição de aprendiz. FURNAS exige, em todas as licitações e compras que promove, a 
declaração de compromisso dos participantes com a não utilização de trabalho infantil. 
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Tabela GRI

GRI Princípio do 
Pacto Global

Localização

Estratégia e análise

1.1 Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização Página 3

Perfil organizacional

2.1 Nome da organização Página 15

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços Página 15

2.3 Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades 
operacionais, subsidiárias e joint ventures

Páginas 17, 
52 e 54

2.4 Localização da sede da organização Página 15

2.5 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

Página 15

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade Página 17

2.7 Mercados atendidos Página 15

2.8 Porte da organização Página 15

2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes a 
porte, estrutura ou participação acionária

Páginas 15 
e 17

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório Página 24

Parâmetros para o relatório

3.1 Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as informações 
apresentadas

Página  3

3.2 Data do relatório anterior mais recente (se houver) 2008

3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.) Anual

3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu 
conteúdo

Páginas 15   
e 153

3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório Página 144

3.7 Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao 
limite do relatório

Página 144

3.10 Explicação das conseqüências 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)

Páginas 57, 
67, 72, 76     

e 153

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório Página 146

Governança, compromissos e engajamento

4.1 Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais 
alto órgão de governança responsável por tarefas específicas, tais como 
estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização

Página 17

4.2 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)

Páginas 17 
e 83
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GRI Princípio do 
Pacto Global

Localização

4.4 Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou 
dêem orientações ao mais alto órgão de governança

Página 18

4.5 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)

Página 72

4.6 Processos em vigor no mais alto órgão de governança para assegurar que 
conflitos de interesse sejam evitados

Página 22

4.8 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

Páginas 22, 
89, 90 e 127

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter 
econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa

Páginas 17, 
31, 122 e 127

4.13 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

Páginas 19, 
20, 21, 97      

e 122

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização Páginas 19, 
21, 33, 55, 58, 

65, 69, 91 a 
93, 113, 128, 

132 e 136

4.15 Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar Páginas 19, 
21, 33, 55, 58, 

65, 69, 91 a 
93, 113, 128, 

132 e 136

4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders, incluindo a freqüência do 
engajamento por tipo e por grupos de stakeholders

Páginas 19, 
21, 33, 55, 58, 

65, 69, 91 a 
93, 113, 128, 

132 e 136

4.17 Principais temas e preocupações que foram levantados por meio do 
engajamento dos stakeholders e que medidas a organização tem adotado 
para tratá-los

Páginas 19, 
21, 33, 55, 58, 

65, 69, 91 a 
93, 113, 128, 

132 e 136

Forma de Gestão e Indicadores de Desempenho

Desempenho econômico

EC1 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

Páginas 46 
a 49

EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da 
organização devido a mudanças climáticas

7 Páginas 55   
e 122
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GRI Princípio do 
Pacto Global

Localização

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a 
organização oferece

Página 73

EC5 Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo 
local em unidades operacionais importantes

6 Página 71

EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em 
unidades operacionais importantes

Página 144 

EC7 Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta 
gerência recrutados na comunidade local em unidades operacionais 
importantes

6 Página 144

EC8 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

Páginas 20, 
21, 45 e 128 

a 139

EC9 Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, 
incluindo a extensão dos impactos

Páginas 46 
e 47

Desempenho ambiental

EN1 Materiais usados por peso ou volume 8 Páginas 95 
e 96

EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem 8, 9 Página 103

EN5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência 8, 9 Páginas 116 
a 120

EN6 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

8, 9 Páginas 20,  
91 e 96

EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas 8, 9 Página 91

EN8 Total de retirada de água por fonte 8 Página 95 

EN11 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

8 Páginas 106 
a 108

EN12 Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos 
e serviços em áreas protegidas e em áreas de alto índice de biodiversidade 
fora das áreas protegidas

8 Páginas 108 
e 109 

EN13 Habitats protegidos ou restaurados 8 Páginas 106 
a 108

EN14 Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de impactos na 
biodiversidade

8 Páginas 106 
a 108

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso 8 Páginas 101 
e 102

EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por peso 8 Páginas 101 
e 102

EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções 
obtidas

8, 9 Páginas 101 
e 102

EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso 8 Página 101

EN20 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso 8 Página 101
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GRI Princípio do 
Pacto Global

Localização

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição 8 Páginas 102 
a 106

EN25 Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de 
corpos d’água e habitats relacionados significativamente afetados por 
descartes de água e drenagem realizados pela organização relatora

8 Página 106

EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a 
extensão da redução desses impactos

8, 9 Páginas 89   
a 91, 93 a 
111 e 112     

a 115 

EN28 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-
monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos 
ambientais

8 Páginas 111 
e 112

EN29 Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens e 
materiais utilizados nas operações da organização, bem como do transporte 
de trabalhadores

8 Página 102

EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo 8 Página 94

Desempenho social

LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região Página 65

LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero 
e região

6 Páginas 66   
a 68 e 83

LA3 Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos 
a empregados temporários ou em regime de meio período, discriminados 
pelas principais operações

6 Página 73

LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva 1, 3 Página 69

LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos 
relacionados ao trabalho, por região

Páginas 76 
a 78 

LA8 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

Página 78

LA10 Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por 
categoria funcional

Páginas 75 
e 76

LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que 
apóiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar 
o fim da carreira

Páginas 74 
e 75

LA13 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

1, 6 Páginas 82 
e 83

LA14 Proporção de salário base entre homens e mulheres, por categoria funcional 1, 6 Página 82

Direitos humanos

HR1 Percentual e número total de contratos de investimentos significativos que 
incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos a 
avaliações referentes a direitos humanos

1, 2, 4, 5 Página 144 

HR6 Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho 
infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho 
infantil

5 Página 144
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GRI Princípio do 
Pacto Global

Localização

Sociedade

SO1 Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir 
os impactos das operações nas comunidades, incluindo a entrada, operação e saída

1 Páginas 93   
e 128 a 140 

SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas 
públicas e lobbies

Página 20

SO6 Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos, 
políticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país

Página 144

SO8 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-
monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos

Páginas 111 
e 112

Suplemento Setor Elétrico

EU1 Capacidade instalada detalhada por fonte de energia, país ou regime de regulação Página 52

EU3 Extensão das linhas de transmissão e de distribuição por voltagem Página 53

EU7 Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento com o objetivo de ofertar 
eletricidade confiável e acessível e promover o desenvolvimento sustentável

8, 9 Páginas 33 
a 38

EU12 Porcentagem de energia total com perdas de transmissão e distribuição Página 56

EU14 Programas e processos para garantir a disponibilidade de mão-de-obra 
qualificada

Páginas 74 
e 76

EU16 Total da mão-de-obra terceirizada Página 65

EU19 Abordagem para gerenciamento de impactos na população por 
remanejamento involuntário

Páginas 110 
e 136

EU20 Planos de contingência, planos de emergência e programas de treinamento; 
planos de recuperação e remediação 

Página 121

EU23 Programas, incluindo aqueles com parceria com o governo, para melhorar ou  
manter o acesso a eletricidade

Página 20
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Balanço Ibase

1. Base de cálculo 2009: Valor (Mil reais) 2008: Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL) 6.073.939 5.771.647

Resultado operacional (RO) (463.193) 655.640

Folha de pagamento bruta (FPB) 1.016.709 820.101

2. Indicadores 
sociais internos

Ano 2009 2008

Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 38.695 3,81 0,64 37.558 4,58 0,65

Encargos sociais 
compulsórios

201.903 19,86 3,32 160.953 19,63 2,79

Previdência privada 90.687 8,92 1,49 76.633 9,34 1,33

Saúde 86.717 8,53 1,43 82.287 10,03 1,43

Segurança e saúde 
no trabalho

8.040 0,79 0,13 6.287 0,77 0,11

Educação 2.896 0,28 0,05 1.860 0,23 0,03

Cultura 1.986 0,20 0,03 3.274 0,40 0,06

Capacitação e 
desenvolvimento 
profissional

18.157 1,79 0,30 21.452 2,62 0,37

Creches ou auxílio-
creche

5.673 0,56 0,09 683 0,08 0,01

Participação nos 
lucros ou resultados

0 0,0 0,0 70.479 8,59 1,22

Outros 201.612 19,83 3,32 43.376 5,29 0,75

Total - indicadores 
sociais internos

656.366 64,57 10,80 504.842 61,56 8,75

3. Indicadores 
sociais externos

Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Educação 6.643 (1,43) 0,11 5.735 0,87 0,10

Cultura 6.083 (1,31) 0,10 7.166 1,09 0,12

Saúde e 
saneamento

8.501 (1,84) 0,14 6.685 1,02 0,12

Esporte 15 0,0 0,0 21 0,00 0,00

Combate à fome 
e segurança 
alimentar

3.338 (0,72) 0,05 3.126 0,48 0,05

Outros 7.472 (1,61) 0,12 8.758 1,34 0,15

Total das 
contribuições para 
a sociedade

32.052 (6,91) 0,52 31.491 4,80 0,54
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Tributos (excluídos 
encargos sociais)

84.368 (18,21) 1,39 596.685 91,01 10,34

Total - Indicadores 
sociais externos

116.420 (25,12) 1,91 628.176 95,81 10,88

4. Indicadores 
ambientais

Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Investimentos 
relacionados 
com a produção/ 
operação da 
Empresa

13.946 (3,01) 0,23 12.261 1,87 0,21

Investimentos em 
programas e/ou 
projetos externos

33.559 (7,25) 0,55 32.487 4,96 0,56

Total dos 
investimentos em 
meio ambiente

47.505 (10,26) 0,78 44.748 6,83 0,77

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para 
minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/ 
operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos 
naturais, a Empresa:

2009 2008

(x) Não possui metas

(  ) Cumpre de 0 a 50%

(  ) Cumpre de 51 a 75%

(  ) Cumpre de 76 a 100%

(x) Não possui metas

(  ) Cumpre de 0 a 50%

(  ) Cumpre de 51 a 75%

(  ) Cumpre de 76 a 100%

5. Indicadores do corpo funcional 2009 2008

Nº de empregados(as) ao final do período 4.758 4.724

Nº de admissões durante o período 65 250

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 1.676 1.723

Nº de estagiários(as) 598 632

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.972 2.977

Nº de mulheres que trabalham na empresa 670 658

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 13,21 12,14

Nº de negros(as) que trabalham na empresa * 1.089 1.089

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 8 7 

Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 237 255

6. Informações relevantes quanto ao exercício da 
cidadania empresarial

2009 2008

Relação entre a maior e a menor remuneração na 
empresa

22 17

Número total de acidentes de trabalho 62 86

* Auto-declaração de empregados(as) - Negros(as) são consideradas declarações de negros(as) e pardos(as).
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2009 2008

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Empresa foram definidos por:

(  ) Direção (x) Direção e 
gerências

(  ) Todos(as) 
empregados(as)

(  ) Direção (x) Direção e 
gerências

(  ) Todos(as) 
empregados(as)

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por:

(x) Direção e 
gerências

(  ) Todos(as) 
empregados(as)

(  ) Todos(as) + 
Cipa

(x) Direção e 
gerências

(  ) Todos(as) 
empregados(as)

(  ) Todos(as) + 
Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a 
Empresa:

(  ) Não se envolve (  ) Segue as 
normas da OIT

(x) Incentiva e 
segue a OIT

(  ) Não se 
envolve

(  ) Segue as 
normas da OIT

(x) Incentiva e 
segue a OIT

A previdência privada contempla:

(  ) Direção (  ) Direção e 
gerências

(x) Todos(as) 
empregados(as)

(  ) Direção (  ) Direção e 
gerências

(x) Todos(as) 
empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla:

(  ) Direção (  ) Direção e 
gerências

(x) Todos(as) 
empregados(as)

(  ) Direção (  ) Direção e 
gerências

(x) Todos(as) 
empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela 
Empresa:

(  ) Não são 
considerados

(x) São    
sugeridos

(  ) São exigidos (  ) Não são 
considerados

(x) São 
sugeridos

(  ) São exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a Empresa:

(  ) Não se envolve (  ) Apóia (x) Organiza e 
incentiva

(  ) Não se 
envolve

(  ) Apóia (x) Organiza e 
incentiva

Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):

Na Empresa    
____NA____

No Procon         
____NA____

Na Justiça    
____NA____

Na Empresa 
____NA____

No Procon 
____NA____

Na Justiça 
____NA____

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:

Na Empresa    
____NA____%

No Procon       
____NA____%

Na Justiça    
____NA____%

Na Empresa 
____NA____%

No Procon 
____NA____%

Na Justiça 
____NA____%

Valor adicionado total a distribuir (em R$ mil): 2009 2008

2.259.727 2.653.327

Distribuição do Valor Adicionado – DVA *: -3% governo

39% colaboradores(as)                

0% acionistas

70% financiadores

-6% outros

17% governo

27% colaboradores(as)

9% acionistas

37% terceiros

10% retido

7. Outras informações: 
CNPJ: 23.274.194/0001-19; Setor Econômico: Serviços Públicos; UF da Sede da Empresa: Rio de Janeiro.
Para esclarecimentos sobre as informações declaradas: Roberto Bandeira de Mello Filho – Assessoria de Promoção da 
Cidadania Empresarial. Telefone: (21) 2528-2598 / e-mail: robertob@furnas.com.br. 
Esta Empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou ex-
ploração sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com corrupção. Nossa Empresa valoriza e respeita a 
diversidade, interna e externamente. 
Obs.: Elaborado conforme modelo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE.

NA – Não se aplica.
* Valores revisados e corrigidos, diferentes dos apresentados no Relatório anterior, com referência ao ano de 2008.
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edição

FURNAS – Centrais Elétricas S.A.

Coordenação

Assessoria de Promoção da Cidadania Empresarial – AEM.P
Coordenação de Responsabilidade Social – CS.P

Projeto editorial

NOW Consultoria e Projetos

Projeto gráFiCo e ilustrações

Núcleo de Programação Visual – CS.P

aPoio interno

Coordenação de Comunicação Social – CO.P
(Fotografias)
Assessoria de Assuntos Contratuais e Tributários – ACT.P
(Suporte jurídico às licitações)
Assessoria de Coordenação e Análise Financeira – ACA.F
(Suporte financeiro às licitações)
Gráfica – DMGC.G
(Apoio à produção gráfica)

Imagem de capa: Fotosearch©
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Texto composto na fonte Libre, versões Serif SSi e Sans Serif SSi.

Miolo impresso em papel couché-matte 145 g/m2 e capa em papel Reciclato 240 g/m2,

na Gráfica e Editora WalPrint, Rio de Janeiro (RJ), em julho de 2010.

Tiragem: 1.500 exemplares em português e 100 exemplares em inglês.
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Ministério de
Minas e Energia


