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Direitos Humanos

As empresas devem apoiar e respeitar a 
proteção de direitos humanos reconheci-
dos internacionalmente; e

Assegurar-se de sua não particiapação em 
violações destes direitos.
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Direitos Humanos [GRI HR1]

Com o objetivo de incluir cláusulas referentes a direitos humanos em 
todos os contratos firmados pelas empresas do sistema com fornecedo-
res críticos, a Eletrobras está padronizando o conceito de criticidade de 
contratos e fornecedores. No caso das empresas em que esses critérios 
não foram ainda estabelecidos, são adotadas cláusulas para todos os 
contratos de fornecimento. Alguns exemplos dos temas tratados nessas 
cláusulas são:

Trabalho escravo, análogo ao escravo ou qualquer outra forma de • 
trabalho ilegal;

Emprego de menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso • 
ou insalubre, e de menores de 16 anos para qualquer trabalho, sal-
vo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;

Discriminação ou negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, • 
condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou 
estado gravídico;

Proteção e preservação do meio ambiente, bem como prevenção e • 
erradicação de práticas danosas;

Comprovação do pagamento das verbas rescisórias quando da des-• 
vinculação do contrato de algum trabalhador;

Apresentação de garantia contratual para cobrir eventuais obriga-• 
ções de natureza trabalhista e previdenciária, no caso de serviços 
contínuos;

Comprovação de fornecimento de vale-alimentação com valor • 
facial mínimo adequado à realidade regional, para os casos em 
que não houver especificação em dissídios ou acordos coletivos da 
categoria.

Contratos que incluem cláusulas referentes a direitos humanos

EMPRESA TOTAL DE CONTRATOS CONTRATOS C/ CLÁUSULA

Chesf 397 397 100%

CGTEE* 158 158 100%

Eletronorte 42 42 100%

Eletronuclear 51 51 100%

Eletrosul 87 87 100%

Furnas* 870 870 100%

Eletrobras holding 41 41 100%

Itaipu Binacional* 3511 3511 100%

Amazonas Energia* 845 845 100%

Distribuição Alagoas* 170 170 100%

Distribuição Piauí 17 15 88%

Distribuição Acre 41 41 100%
* Empresas que não aplicaram nenhum conceito delimitador para contrato de investimento crítico, mas que incluem cláusulas em todos os seus contratos.
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Trabalho infantil e escravo
[GRI HR6 e HR7]

Todos os contratos das empresas Eletrobras possuem 
cláusula estabelecendo a adesão do contratado ao 
compromisso do Sistema Eletrobras em recusar prá-
ticas de trabalho infantil, abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes, trabalho forçado ou em 
condições degradantes, assim como toda e qualquer 
forma de violência física, sexual, moral ou psicológi-
ca, conforme estabelecido no item 3.2 do seu Código 
de Ética. Em todos os contratos há também uma 
cláusula de obrigação que determina que a empresa 
contratada mantenha, durante a execução do contra-
to, todas as condições de habilitação exigidas para a 
contratação.

No que diz respeito ao trabalho infantil, todos os 
fornecedores devem apresentar, como requisito 
para habilitação, declaração de não manter em seu 
quadro funcional a utilização de trabalho infantil, 
atendendo aos termos da Lei 8666/93, art. 27, inciso 
V, em cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal. O monitoramento ainda não é 
uma prática adotada por todas as empresas Eletro-
bras.

Em caso de denúncia ou identificação de quaisquer 
ocorrências, o assunto é tratado pelas comissões de 
ética das empresas Eletrobras, diretamente ligadas 
à presidência da holding, que são responsáveis 
por analisar e dar encaminhamento adequado às 
denúncias de caráter ético de quaisquer natureza, 
relacionadas a todos os grupo de stakeholders.

Discriminação [GRI HR4]

Em 2010 foram identificados quatro casos de dis-
criminação envolvendo stakeholders internos e/
ou externos nas operações do Sistema Eletrobras. 
Desses, dois encontram-se sob investigação, um 
foi considerado improcedente e o outro gerou um 
Acordo de Conduta Pessoal e Profissional (ACPP), que 
será monitorado por dois anos e, mediante não-rein-
cidência, o processo será arquivado.

Equilíbrio entre oferta e demanda
 [GRI EU6]

De forma a garantir a disponibilidade dos equipa-
mentos, a continuidade do fornecimento e o atendi-
mento à demanda planejada, todas as empresas de 

Contratos que incluem cláusulas referentes a direitos humanos

EMPRESA TOTAL DE CONTRATOS CONTRATOS C/ CLÁUSULA

Chesf 397 397 100%

CGTEE* 158 158 100%

Eletronorte 42 42 100%

Eletronuclear 51 51 100%

Eletrosul 87 87 100%

Furnas* 870 870 100%

Eletrobras holding 41 41 100%

Itaipu Binacional* 3511 3511 100%

Amazonas Energia* 845 845 100%

Distribuição Alagoas* 170 170 100%

Distribuição Piauí 17 15 88%

Distribuição Acre 41 41 100%
* Empresas que não aplicaram nenhum conceito delimitador para contrato de investimento crítico, mas que incluem cláusulas em todos os seus contratos.

distribuição do Sistema Eletrobras realizam inspeção 
diária em suas subestações, para controle do de-
sempenho de cada equipamento, com a indicação 
de variações que possam vir a causar falhas e de 
medidas de intervenção em tempo hábil para evitar 
indisponibilidade. Além disso, também é realizada a 
inspeção das linhas de transmissão e redes de distri-
buição, com indicação da necessidade de realização 
de serviços de poda de árvores e limpeza de faixa 
de servidão. São ainda realizadas inspeções (visual, 
por termovisão e testes elétricos) anuais programa-
das, para identificar a necessidade de manutenção 
preventiva.

No caso da Eletrobras Amazonas Energia, que possui 
parque gerador próprio, são também realizadas 
inspeções e medidas de manutenção periódicas em 
componentes como geradores elétricos ou mancais 
da turbina. Já a Eletrobras Distribuição Piauí reali-
za análise cromatográfica e físico-química de óleo 
isolante para identificar necessidade de manutenção 
preventiva em seus transformadores.

Populações indígenas [GRI HR9]

A questão indígena tem diretrizes próprias no II 
Plano Diretor de Meio Ambiente do Setor Elétrico 
- PDMA, as Diretrizes para o Relacionamento com 
Grupos Populacionais Indígenas, atualizadas a partir 
da experiência dos programas indigenistas reali-
zados com a Fundação Nacional do Índio (Funai). 
Desde a etapa de planejamento, a existência de 
comunidades indígenas é aferida e busca-se evitar a 
definição de projetos que possam vir a atingi-los.

As citadas diretrizes baseiam-se nos direitos cons-
titucionais das populações protegidas e nos atuais 
programas indígenas de compensação de impactos 
de hidrelétricas. Os programas da Eletrobras Eletro-
norte com os grupos Waimiri-Atroari e Parakanã, por 
exemplo, com mais de uma década de existência, são 
reconhecidos nacional e internacionalmente pela 
recomposição de sua vida e estabilidade cultural e 
alimentar.

Há cinco casos de reivindicações de grupos indíge-
nas atingidos por linhas de transmissão e usinas 
hidrelétricas planejadas nas décadas de 80 e 90 que 
vem sendo tratados junto a FUNAI. São questões de 
renovação de convênio de apoio a grupos indígenas 
e de cumprimento de Termos de Ajustes de Conduta 
(TAC).
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trabalHo

As empresas devem apoiar a liberdade de 
associação e o reconhecimento efetivo do 
direito à negociação coletiva;

A eleminição de todas as formas de traba-
lho forçado ou compulçõrio;

A abolição efetiva do trabaho infantil; e

Eliminar a discriminação no emprego.
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Empregados

No ano de 2010, as empresas Eletrobras registraram 1.364 admissões 
e 738 desligamentos de empregados. A maioria dos desligamentos foi 
motivada por aposentadoria ou pedido de demissão, totalizando uma 
baixa taxa de rotatividade, de 2,59%.

Rotatividade por gênero* [GRI LA2]

GÊNERO ROTATIVIDADE

Feminino 0,68%

Masculino 1,91%

TOTAL 2,59%

Rotatividade de empregados por faixa etária [GRI LA2]

FAIXA ETÁRIA DESLIGAMENTOS ROTATIVIDADE

18 - 25 38 4,33%

26 - 30 104 3,83%

31 - 40 87 1,54%

41 - 50 59 0,77%

51 - 60 354 3,57%

>60 96 5,91%

TOTAL 738 2,59%

Aproximadamente 50% dos colaboradores de cargo gerencial do Siste-
ma Eletrobras poderão aposentar-se entre os próximos cinco a dez anos, 
mas é grande a assimetria entre as empresas.

Empregados que podem se aposentar nos próximos cinco a dez anos, por categoria ocupacional [GRI EU15]

CATEGORIA PARTICIPAÇÃO

Gerência 50%

Nível universitário 36%

Nível médio ou fundamental 42%

Foram consideradas as seguintes empresas Eletrobras: Amazonas Energia, Chesf, CGTEE, Eletrosul, Furnas, Eletronuclear, Itaipu Binacional, Distribuição Rondônia e 
Eletrobras holding.

O ano de 2010 foi marcado por importantes avanços na gestão corpo-
rativa de pessoas do Sistema Eletrobras, entre os quais figura a publi-
cação da Política de Gestão de Pessoas, cujos programas funcionam de 
maneira articulada e complementar, visando a propiciar um ambiente 
de trabalho regido pela meritocracia. Outras iniciativas também podem 
ser destacadas.
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Rotatividade por gênero* [GRI LA2]

GÊNERO ROTATIVIDADE

Feminino 0,68%

Masculino 1,91%

TOTAL 2,59%

Rotatividade de empregados por faixa etária [GRI LA2]

FAIXA ETÁRIA DESLIGAMENTOS ROTATIVIDADE

18 - 25 38 4,33%

26 - 30 104 3,83%

31 - 40 87 1,54%

41 - 50 59 0,77%

51 - 60 354 3,57%

>60 96 5,91%

TOTAL 738 2,59%

Empregados que podem se aposentar nos próximos cinco a dez anos, por categoria ocupacional [GRI EU15]

CATEGORIA PARTICIPAÇÃO

Gerência 50%

Nível universitário 36%

Nível médio ou fundamental 42%

Foram consideradas as seguintes empresas Eletrobras: Amazonas Energia, Chesf, CGTEE, Eletrosul, Furnas, Eletronuclear, Itaipu Binacional, Distribuição Rondônia e 
Eletrobras holding.

Gestão de clima organizacional 1

A primeira Pesquisa de Clima Unificada do Sistema Eletrobras, que contou 
com a participação de 17.271 respondentes, registrou índice de favorabili-
dade de 68,93%. A partir dos resultados apurados, serão traçados, em 2011, 
os planos de ação para melhorias contínuas no clima organizacional das 
empresas.

Esta pesquisa buscou identificar oportunidades de melhorias nas dimen-
sões: motivação, gestão de pessoas, filosofia de gestão e ambiente de traba-
lho, capazes de tornar o ambiente mais agradável e produtivo, ampliando o 
diálogo e contribuindo para a transparência da gestão.

Diversidade

Em função de sua natureza jurídica e da observância dos princípios uni-
versais de igualdade e impessoalidade que determinam a contratação por 
concurso público, o Sistema Eletrobras vem estudando a adoção de políti-
cas afirmativas como alternativas para incentivar o acesso de minorias a 
seus processos de recrutamento e seleção. A valorização da diversidade em 
seu quadro funcional é tratada em diretrizes que asseguram direitos como 
o da acessibilidade. O direito a benefícios de plano de saúde válidos para 
cônjuges de colaboradores heterossexuais é estendido a companheiros ou 
companheiras de colaboradores homoafetivos e incorporado aos acordos 
coletivos de trabalho em todas as empresas do sistema.

Gênero

As empresas Eletrobras integram o Comitê Permanente para Questões de 
Gênero do Ministério de Minas e Energia e Empresas Vinculadas. Além 
disso, sua estrutura organizacional prevê Comitês de Gênero, cujo objeti-
vo é propor ações e implementar práticas que assegurem a igualdade de 
oportunidades a homens e mulheres no ambiente de trabalho. Em 2010, 
as empresas do sistema receberam o Selo Pró-Equidade de Gênero, em sua 
terceira edição, uma iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República em parceria com a ONU Mulheres e OIT.

A proporção entre os salários de mulheres e homens no Sistema Eletrobras 
apresenta variação distinta segundo o nível hierárquico e a empresa.

SALÁRIO BASE POR GÊNERO, EM CADA CATEGORIA FUNCIONAL (R$) [GRI LA14]

CATEGORIA HOMENS MULHERES PROPORÇÃO

GERÊNCIA 6.846,62 7.093,22 104%

NíVEL UNIVERSITÁRIO 3.834,96 3.650,86 95%

NíVEL MéDIO OU FUNDAMENTAL 1.619,27 1.639,74 101%
Foram consideradas as seguintes empresas Eletrobras: Amazonas Energia, Distribuição Alagoas, CGTEE, Chesf, Eletronuclear, Eletrosul, 
Furnas, Itaipu Binacional, Distribuição Rondônia, Distribuição Roraima, Cepel e Eletrobras holding.

1 Devido a seu regime de governança diferenciado, estabelecido pelo tratado internacional, a Itaipu Binacional não participou.
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Liberdade de associação

O Sistema Eletrobras zela pelo direito à liberdade 

de associação sindical e negociação coletiva, sendo 

todos os seus empregados resguardados por Acordo 

Coletivo de Trabalho. A negociação dos acordos é 

coordenada pela Assessoria de Relações Trabalhistas 

e Sindicais (DAT) da holding, que acompanha ainda 

o cumprimento dos compromissos entre as partes, 

em reuniões periódicas. Em caso de greve, as empre-

sas negociam com os sindicatos a permanência dos 

empregados necessários para que o fornecimento de 

energia seja mantido, conforme estabelece o Art. 9.º 

da Lei de Greve n.º 7.783 de 28/06/1989. [GRI LA4]

Até o momento não foram identificadas operações 

em que os direitos de liberdade de associação ou de 

negociação coletiva dos empregados possam estar 

em risco. [GRI HR5]

Saúde e segurança no trabalho

A Política de Saúde Ocupacional e Segurança do Tra-

balho prioriza a segurança e a saúde ocupacional dos 

colaboradores das empresas Eletrobras, enfocando a 

prevenção, atendendo aos requisitos legais, promo-

vendo a melhoria contínua na gestão e objetivando 

a redução de acidentes e ocorrências relacionadas à 

sua saúde. [GRI EU16]

Relação entre o salário mais baixo da companhia e o salário mínimo local [GRI EC5]

SALÁRIO BASE VALOR VARIAÇÃO

Salário mínimo nacional R$ 510,00
178,94%

Salário mais baixo do Sistema Eletrobras R$ 908,79

Composição dos órgãos de governança * [GRI LA13]

HOLDING EMPRESAS

Homens 15 105

Mulheres 2 11

< 30 anos 0 2

30 – 50 anos 5 37

> 50 anos 12 77

* Incluindo-se os conselhos de Administração e Fiscal e as diretorias das empresas Eletrobras

Essa política tem como diretrizes gerais:

Atuar de forma preventiva, visando a garantir a • 

saúde e a segurança dos colaboradores das empre-

sas Eletrobras;

Promover a realização de exames médicos ocupa-• 

cionais, com a finalidade de proteger a saúde dos 

colaboradores, diagnosticar precocemente eventu-

ais anormalidades, prevenir a ocorrência de doen-

ças contagiosas e avaliar seu estado de saúde em 

relação à atividade exercida na empresa, sempre 

visando à identificação de doenças profissionais e 

à eliminação de suas causas;

Proporcionar ao colaborador um ambiente de tra-• 

balho seguro e saudável;

Compreender que nenhum trabalho pode ser • 

executado sem considerar a segurança e a saú-

de do colaborador, nem qualquer razão, seja ela 

urgência, importância ou qualquer outra, poderá 

ser alegada para justificar o não-cumprimento dos 

requisitos de segurança e saúde ocupacional;

Considerar a segurança e saúde ocupacional como • 

parte integrante da gestão estratégica de pessoas, 

encarando o exemplo de gestores e demais profis-

sionais como fator de sucesso;

Assegurar que as metas e indicadores de segu-• 

rança e saúde ocupacional estejam vinculados à 

estratégia empresarial;
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Relação entre o salário mais baixo da companhia e o salário mínimo local [GRI EC5]

SALÁRIO BASE VALOR VARIAÇÃO

Salário mínimo nacional R$ 510,00
178,94%

Salário mais baixo do Sistema Eletrobras R$ 908,79

Considerar as atitudes em segurança e saúde ocu-• 

pacional como parte do desenvolvimento profis-

sional dos colaboradores das empresas Eletrobras;

Promover continuamente informação e treina-• 
mento como ferramentas fundamentais para a 
conscientização e capacitação dos profissionais 
das empresas Eletrobras e demais partes interessa-
das de segurança e saúde ocupacional;

Determinar o cumprimento de legislação, regula-• 
mentos e outros requisitos sobre segurança e saú-
de ocupacional vigentes e subscritos pela empresa;

Identificar, avaliar, controlar e mitigar os fatores • 
de riscos à segurança e saúde dos colaboradores 
das empresas Eletrobras e demais pessoas envolvi-
das, inclusive os que possam atingir a população, 
de forma a prevenir acidentes em todas as ativida-
des dos processos produtivos;

Disponibilizar aos órgãos de segurança do traba-• 
lho e saúde ocupacional os meios necessários ao 
exercício de suas atividades;

Atuar permanentemente na pesquisa de novas • 
tecnologias de segurança e saúde ocupacional.

Nas empresas Eletrobras, a saúde e a segurança no 
trabalho são tratadas por meio de políticas e práticas 
que contemplam as especificidades do setor elétrico. 
Treinamentos e orientações são ministrados a todos 
os empregados e pontualmente também a outros 
colaboradores, com o objetivo de reduzir acidentes 
e ocorrências relacionados à saúde. Temas concer-
nentes à segurança e à saúde ocupacional cobertos 
por acordos formais com sindicatos abrangem as 
peculiaridades de cada empresa.

A exposição em áreas de risco, para o efetivo exercí-
cio da atividade, deve atender os seguintes critérios:

Elétrico: Treinamento legal e específico para a • 
atividade; Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 
para exercício da atividade declarando o colabora-
dor apto;

Inflamável ou explosivo: Treinamento específico • 
para a atividade; ASO apto; autorização específica 
para trabalho com explosivos;

Radiação ionizante: Treinamento específico para a • 
atividade; ASO apto; controle dosimétrico indivi-
dual;

O procedimento para credenciar empregados à expo-
sição em áreas de risco obedece ao seguinte:

Indicação do credenciamento, sob responsabilida-• 
de da gerência imediata, conforme laudos periciais 
e normas internas;

Comprovação da aptidão física;• 

Aprovação do credenciamento pela superinten-• 
dência ou diretoria, conforme normas internas;

Notificação da informação à unidade definida em • 
procedimento interno. [GRI LA9]

Em caso de ocorrência caracterizada como acidente 
de trabalho, a Eletrobras realiza investigação e análi-
se, e divulga seus resultados, como segue:

• A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é 
divulgada às entidades legalmente competentes 
(Previdência Social, sindicato), sendo os resumos 
anuais e quadros da NR4 comunicados à Superinten-
dência Regional do Trabalho e Emprego;

• Os dados referentes a acidentes de trabalho (CAT, 
Relatório de Investigação e Estatística) são comuni-
cados às unidades internas das empresas.

As empresas Eletrobras deram início à implantação 
do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupa-
cional (OHSAS, do inglês Occupational Health and 
Safety Assessment Series). Seu objetivo é prover a 
organização dos elementos de um sistema de gestão 
de segurança e saúde ocupacional eficaz, passível 
de integrar outros requisitos de gestão, de forma a 
auxiliá-los no alcance de seus objetivos.

Cada unidade regional do Sistema Eletrobras possui 
um serviço especializado em engenharia de se-
gurança e medicina do trabalho, que verifica nas 
unidades operacionais ações preventivas, como os 
registros da Análise Preliminar de Riscos (APR), o 
Diálogo Diário de Segurança (DDS) e as atividades 
in loco. Para compor as taxas de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos e óbitos, as empresas 
Eletrobras baseiam-se na norma NBR-14.280 con-
forme as Normas Regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho e Emprego, adaptadas aos parâmetros e 
metodologia da OIT.
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Taxa de lesões e doenças ocupacionais, número de dias perdidos e óbitos, por região [GRI LA7]

REGIÃO LESÕES
DOENÇAS 

OCUPACIONAIS
DIAS PERDIDOS ÓBITOS 

Sul 1,41% 0,03% 530 0

Sudeste 1,09% 0,00% 1121 0

Centro-Oeste 1,37% 0,07% 328 0

Norte 1,22% 0,03% 8351 1

Nordeste 1,46% 0,10% 4956 2

TOTAL 1,27% 0,04% 15286 3

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), presente em 
diversas unidades, desempenha função relevante na condução das 
atividades de saúde e segurança no trabalho nas empresas Eletrobras, 
atendendo à legislação trabalhista brasileira. Mais de 75% dos empre-
gados estão representados por comitês formais de segurança e saúde.

Plano de gestão de emergência e programas de treinamento [GRI EU21]

Os procedimentos de resposta a riscos e situações de emergência 
variam segundo as características de cada negócio e dos perigos rela-
cionados às operações e tecnologias utilizadas. As usinas nucleares, 
por exemplo, possuem planos específicos para atender a situações 
emergenciais, de acordo com padrões de segurança internacionais. Em 
usinas hidrelétricas são utilizados planos visando à segurança das bar-
ragens, ao controle de cheias e à comunicação com a circunvizinhança 
em caso de emergência.

O Sistema Eletrobras realiza ainda programas de educação, prevenção e 
controle de risco para a comunidade.

Programas de educação, prevenção e controle de risco para a comunidade, por empresa [GRI LA8]

EMPRESA
EDUCAÇÃO / 

TREINAMENTO
ACONSELHAMENTO PREVENÇÃO TRATAMENTO

Chesf X X

Eletrosul X X X X

Furnas X X

Número de acidentes e óbitos do público envolvendo bens da empresa [GRI EU25]

OCORRÊNCIA QUANTIDADE

Acidentes sem óbito 51

Acidentes com óbito 23

TOTAL 74

Foram consideradas as seguintes empresas Eletrobras: Distribuição Acre, Distribuição Alagoas, Distribuição Piauí, Distribuição Rondônia, Distribuição Roraima, 
CGTEE, Chesf, Eletrosul, Itaipu Binacional, Eletrobras holding.

NúMEROS DE COMITÊS* DE SAúDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL [GRI LA6]

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA) COMITÊS LOCAIS

122 30
*Compostos por representantes da gestão e dos trabalhadores
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Taxa de lesões e doenças ocupacionais, número de dias perdidos e óbitos, por região [GRI LA7]

REGIÃO LESÕES
DOENÇAS 

OCUPACIONAIS
DIAS PERDIDOS ÓBITOS 

Sul 1,41% 0,03% 530 0

Sudeste 1,09% 0,00% 1121 0

Centro-Oeste 1,37% 0,07% 328 0

Norte 1,22% 0,03% 8351 1

Nordeste 1,46% 0,10% 4956 2

TOTAL 1,27% 0,04% 15286 3

Programas de educação, prevenção e controle de risco para a comunidade, por empresa [GRI LA8]

EMPRESA
EDUCAÇÃO / 

TREINAMENTO
ACONSELHAMENTO PREVENÇÃO TRATAMENTO

Chesf X X

Eletrosul X X X X

Furnas X X

Número de acidentes e óbitos do público envolvendo bens da empresa [GRI EU25]

OCORRÊNCIA QUANTIDADE

Acidentes sem óbito 51

Acidentes com óbito 23

TOTAL 74

Foram consideradas as seguintes empresas Eletrobras: Distribuição Acre, Distribuição Alagoas, Distribuição Piauí, Distribuição Rondônia, Distribuição Roraima, 
CGTEE, Chesf, Eletrosul, Itaipu Binacional, Eletrobras holding.

PROCESSOS jUDICIAIS DE SAúDE E SEGURANÇA DO PúBLICO [GRI EU25]

ENCAMINHAMENTO QUANTIDADE

RESOLVIDOS 25

PENDENTES 81

TOTAL 106
Foram consideradas as seguintes empresas Eletrobras: Distribuição Acre, Distribuição Alagoas, Distribuição Piauí, Distribuição 
Rondônia, Distribuição Roraima, CGTEE, Chesf, Eletrosul, Itaipu Binacional e Eletrobras holding.
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meio ambiente

As empresas devem apoiar uma aborda-
gem preventiva aos desafios ambientais;

Incentivar o desenvolvimento e difusão de 
tecnologias ambientalmente amigáveis.

Desenvolver iniciativas para promover 
maior reponsabilidade ambiental; e
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Política e instrumentos de gestão ambiental

O processo de revisão da Política Ambiental das empresas Eletrobras foi 
um dos acontecimentos mais relevantes no ano de 2010, que contemplou 
não apenas a atualização da política ambiental da holding, mas também a 
unificação das políticas ambientais de todas as subsidiárias. A atual Política 
Ambiental reafirma os princípios que sintetizam a essência do compromis-
so ambiental do Sistema. São eles:

Princípio de articulação interna;• 
Princípio da articulação externa;• 
Princípio do relacionamento com a sociedade;• 
Princípio do uso sustentável de recursos energéticos;• 
Princípio do desenvolvimento científico e tecnológico;• 
Princípio da gestão ambiental.• 

Além dos princípios, a política é constituída por diretrizes que dão àqueles 
uma dimensão operacional.
 

Indicadores de Gestão da Sustentabilidade (IGS)

Também em 2010 foram concluídos os testes dos IGS, que serão o princi-
pal instrumento de gestão dos impactos ambientais decorrentes dos em-
preendimentos do Sistema Eletrobras. A partir de 2011, serão monitorados 
quatro grandes temas – água, energia, resíduo e biodiversidade – por meio 
de 39 indicadores, a serem continuamente atualizados   [GRI EN12].

Subcomitê de Meio Ambiente (SCMA)
Colegiado composto pelos representantes das áreas de Meio Ambiente das 
empresas Eletrobras, e coordenado pelo Departamento de Meio Ambiente 
da Eletrobras holding, o SCMA é o fórum técnico e institucional que garante 
às empresas uma atuação coerente com os princípios e diretrizes de sua 
Política Ambiental. O SCMA está atualmente organizado em dez grupos de 
trabalho temáticos e duas comissões, que buscam soluções para as questões 
socioambientais comuns do Sistema Eletrobras e viabilizam a realização de 
procedimentos articulados nos relacionamentos interinstitucionais, como 
o Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico (FMASE), junto ao qual se faz 
representar.

Gestão de impactos

As ações do Sistema Eletrobras relacionadas ao meio ambiente orientam-
se pela legislação brasileira, pelo Plano Diretor de Meio Ambiente do Setor 
Elétrico, pela Política Ambiental das empresas Eletrobras e pelos pactos 
internacionais dos quais o Brasil é signatário. Em cumprimento à legislação, 
todos os novos empreendimentos energéticos identificam e avaliam poten-
ciais impactos ambientais, elaborando seus EIA e respectivos Rima.

Investimentos e gastos com a gestão de impactos ao meio ambiente (R$ milhões) [GRI EN30]

DESCRIÇÃO VALOR

Manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio 
ambiente

110,747

Preservação e/ou recuperação de ambientes degradados 55,047

Educação ambiental para a comunidade 2,771

Outros projetos ambientais 32,336

Passivos e contingências ambientais 3,976

TOTAL 204,877
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No EIA, além da identificação dos impactos ambientais, propõem-se ações de mitigação, controle, moni-
toramento e compensação. Em conformidade com o processo de licenciamento ambiental, após a Licença 
Prévia as empresas elaboram Planos Básicos Ambientais, que complementam, aprofundam e detalham os 
programas socioambientais do EIA em nível compatível com os elementos de engenharia do projeto. Empre-
endimentos anteriores à aplicação da Legislação Ambiental também são contemplados por ações de gestão 
ambiental dentro dos mesmos princípios e práticas.

Os empreendimentos da Eletrobras estão localizados em diversos pontos do território nacional, o que implica 
lidar com diferentes realidades sociais e ambientais.

Amazônia

Caatinga

Campos Sulinos

Cerrado

Costeiro

Ecótonos Caatinga-Amazônia

Ecótonos Cerrado-Amazônia

Ecótonos Cerrado-Caatinga

Mata Atlântica

Pantanal

Biomas Brasileiros

UHEs Eletrobras

UTEs Eletrobras

Subestação

LTs do Sistema Eletrobras

LTs do Sistema Eletrobras em planejamento

LTs do Sistema Eletrobras com parceria

LTs do Sistema Eletrobras com parc./planejamento

As medidas de gestão dos principais impactos decorrentes de atividades da Eletrobras são adequadas a essas 
realidades específicas. Uma vez identificados, os impactos ambientais dão origem a programas, projetos e 
iniciativas de monitoramento e mitigação desenvolvidos por cada empresa, de acordo com a região brasileira, 
seus aspectos sociais e ambientais e o atendimento às demandas legais. Em 2010, a Eletrobras investiu R$ 
204,877 milhões na gestão de seus impactos ambientais.

Investimentos e gastos com a gestão de impactos ao meio ambiente (R$ milhões) [GRI EN30]

DESCRIÇÃO VALOR

Manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio 
ambiente

110,747

Preservação e/ou recuperação de ambientes degradados 55,047

Educação ambiental para a comunidade 2,771

Outros projetos ambientais 32,336

Passivos e contingências ambientais 3,976

TOTAL 204,877

LOCALIzAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ELETROBRAS EM RELAÇÃO AOS BIOMAS BRASILEIROS
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Comunidades locais

O Sistema Eletrobras segue as diretrizes do II Plano Diretor de Meio Ambiente do Setor Elétrico - PDMA (1993) 
e da Política Ambiental das Empresas Eletrobras quanto ao relacionamento com os grupos sociais que vivem 
nas localidades onde poderão ser instalados empreendimentos de energia elétrica. As diretrizes indicam que 
o diálogo com os diversos atores sociais ocorra desde o início do planejamento das ações, identificando suas 
expectativas e necessidades, e prestando-lhes esclarecimento contínuo, em linguagem adequada.

A avaliação de impactos nesses públicos, tais como possíveis deslocamentos e alterações em seu modo de 
vida, é necessariamente estudada, e a revisão do projeto pode ocorrer em todas as fases de planejamento. 
[GRI EU20]

Conforme as etapas de planejamento avançam, consolida-se também o diálogo com os segmentos sociais 
afetados, buscando-se a participação informada e ativa das comunidades nas propostas de recomposição de 
vida. As diretrizes setoriais indicam que a recomposição das condições de vida da população atingida deve ser 
conduzida de forma que sejam, no mínimo, iguais ou preferencialmente melhores do que a situação anterior. 
[GRI EU19]

As diretrizes do PDMA estabeleceram também, para os casos em que é necessário o deslocamento de pessoas, 
as alternativas de indenização da área desapropriada (geralmente através de crédito fundiário) e o reassen-
tamento. Para pequenos proprietários ou não-proprietários recomendam-se processos de negociação coletiva 
que favoreçam aos que pouco lidam com o mercado.

A participação das pessoas afetadas ocorre através de reuniões e outros encontros, para informação do anda-
mento do projeto e audiências públicas formais promovidas pelos órgãos ambientais. Obtida a Licença Prévia, 
segue-se o aprofundamento do projeto, e os programas previstos nos EIA são detalhados. Nessa etapa é fun-
damental a negociação com os grupos sociais para elaborar acordos coletivos que definam os preços mínimos 
de desapropriação, a forma de realizá-la e outras condições. 

As empresas Eletrobras buscam promover melhorias na comunidade local, relacionadas ao padrão residen-
cial, à infraestrutura do local, por exemplo, sanitária e viária, entre outros.

Deslocamentos decorrentes de atividades da Eletrosul [GRI EU22]

EMPREENDIMENTO PESSOAS DESLOCADAS PESSOAS INDENIZADAS VALOR DAS INDENIZAÇÕES

Geração 108 107 R$ 6.857.552,92

Transmissão 09 547 R$ 10.720.984,69

TOTAL 117 654 R$ 17.578.537,61

Proximidade de empreendimentos a áreas protegidas e de alta biodiversidade [GRI EN11]

UNIDADE DE FEDERAÇÃO EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO

Pará
Usina Hidrelétrica (UHE) 

Tucuruí
Inclusão

Reservatório de 2.917 km² 
dentro de Área de Proteção 

Ambiental (APA) Estadual.

Vizinhança
Estrutura da usina encontra-

se também nas vizinhanças 
da APA.

Rondônia
Pequena Central Hidrelétrica 

(PCH) Rio Vermelho
Inclusão

Propriedade de 39 hectares 
localizada em área de alta 

biodiversidade.

Amazonas UHE Balbina Inclusão

A Reserva Biológica do 
Uatumã foi criada para 

proteger espécies endêmicas, 
raras, vulneráveis ou 

ameaçadas de extinção, além 
de preservar a diversidade 

biológica dos ecossistemas 
lacustre e insular formados 

pelo reservatório do 
empreendimento.

Rio de janeiro
Usina Termonuclear (UTN) 

Angra 1, 2 e 3
Entorno

Áreas de conservação 
ambiental, habitats 

protegidos ou restaurados 
pela empresa.

Programas de Educação Ambiental e Planos de Ação Socioambiental também são desenvolvidos pelas empre-
sas do Sistema Eletrobras como, por exemplo, o Plano de Ação Socioambiental (PAS), no qual a Eletrobras Chesf 
desenvolveu uma nova metodologia de Comunicação e de Educação Ambiental que busca um processo de 
gestão ambiental contínuo e com a participação das comunidades envolvidas em seus empreendimentos. O PAS 
está sendo desenvolvido nas comunidades das áreas de influência dos reservatórios do Complexo Paulo Afonso, 
em parceria com o Instituto de Ecologia Humana (IEH). Na primeira etapa, o IEH, sob a supervisão da Eletrobras 
Chesf, identificou e trabalhou com as comunidades e escolas envolvidas, considerando os cinco municípios 
do entorno dos reservatórios (Paulo Afonso e Glória, na Bahia; Jatobá, em Pernambuco; Pariconha e Delmiro 
Gouveia, em Alagoas). Foram desenvolvidas ações como organização das comunidades, programas de educação 
e de saúde e estímulo ao exercício da cidadania, além de projetos ambientais. Estes projetos são trabalhados nas 
comunidades, nos municípios e em instituições, tendo a Eletrobras Chesf o papel de facilitador e apoiador. Nos 
próximos anos será dada continuidade às ações do PAS, que deverá ser implantado, gradativamente, nos demais 
empreendimentos da Eletrobras Chesf.
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Deslocamentos decorrentes de atividades da Eletrosul [GRI EU22]

EMPREENDIMENTO PESSOAS DESLOCADAS PESSOAS INDENIZADAS VALOR DAS INDENIZAÇÕES

Geração 108 107 R$ 6.857.552,92

Transmissão 09 547 R$ 10.720.984,69

TOTAL 117 654 R$ 17.578.537,61

Proximidade de empreendimentos a áreas protegidas e de alta biodiversidade [GRI EN11]

UNIDADE DE FEDERAÇÃO EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO

Pará
Usina Hidrelétrica (UHE) 

Tucuruí
Inclusão

Reservatório de 2.917 km² 
dentro de Área de Proteção 

Ambiental (APA) Estadual.

Vizinhança
Estrutura da usina encontra-

se também nas vizinhanças 
da APA.

Rondônia
Pequena Central Hidrelétrica 

(PCH) Rio Vermelho
Inclusão

Propriedade de 39 hectares 
localizada em área de alta 

biodiversidade.

Amazonas UHE Balbina Inclusão

A Reserva Biológica do 
Uatumã foi criada para 

proteger espécies endêmicas, 
raras, vulneráveis ou 

ameaçadas de extinção, além 
de preservar a diversidade 

biológica dos ecossistemas 
lacustre e insular formados 

pelo reservatório do 
empreendimento.

Rio de janeiro
Usina Termonuclear (UTN) 

Angra 1, 2 e 3
Entorno

Áreas de conservação 
ambiental, habitats 

protegidos ou restaurados 
pela empresa.

Outro exemplo é o Programa de Educação Ambiental do AHE Batalha desenvolvido pela Eletrobras Furnas que 
promove cursos de capacitação para professores da rede pública estadual e municipal de Cristalina (GO) e Pa-
racatu (MG). Os temas abordados são: saneamento ambiental, resíduos sólidos, biodiversidade, uso e ocupação 
do solo e cultura e sociedade. Para o público escolar são desenvolvidas palestras, oficinas e visitas guiadas onde 
são abordados aspectos sobre o empreendimento AHE Batalha, tipos de geração de energia elétrica, importân-
cia da água e seus diversos usos, preservação de mananciais hídricos e encaminhamento dos resíduos sólidos. 
Também são ministrados cursos de capacitação nos assentamentos rurais afetados pelo empreendimento com 
o objetivo de fomentar o associativismo e empreendedorismo a partir das potencialidades locais. No município 
de Paracatu, a Eletrobras Furnas estabeleceu parceria com as secretarias de Educação, Meio Ambiente, Saúde, 
Cultura e Turismo para a elaboração de uma proposta que consiste em um Programa Integrado de Educação 
Ambiental para a Comunidade Escolar do Município.

Biodiversidade [GRI EN12, EN14 e EN15]

Para explorar racionalmente os recursos energéticos e manter o equilíbrio entre o meio físico, biótico, e a ocu-
pação humana e cultural dos espaços, todas as atividades, desde o planejamento até a operação, devem aten-
der simultaneamente ao desenho energético de engenharia e a aspectos ambientais, sociais e econômicos.

As medidas de mitigação e compensação podem levar à própria revisão dos projetos, trocando, por exemplo, o 
posicionamento de estruturas e suas dimensões, sempre com o objetivo de minimizar e mitigar impactos. Às 
ações conjuntas somam-se práticas individuais de cada unidade para gerir riscos de biodiversidade, já que as 
operações da Eletrobras podem situar-se próximo a áreas protegidas ou de alto valor de biodiversidade.

O apoio a unidades de conservação tem se mostrado uma estratégia eficaz para a preservação da biodiversi-
dade. Parques, reservas biológicas e estações ecológicas, entre outros, abrigam animais silvestres e plantas de 
várias espécies, formando uma verdadeira rede de proteção nas mais variadas regiões do país. Até o ano de 
2010, o Sistema Eletrobras  apoiou a 117 áreas legalmente protegidas – um total de 15.183.409 hectares, dos 
quais 76,81% são geridos por órgãos federais, 22,52% por órgãos estaduais, 0,66% pela Eletrobras e 0,01% por 
prefeituras e outros órgãos. [GRI EN13]
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Nos EIA de novos empreendimentos, a Eletrobras 
identifica impactos sobre espécies da flora e da 
fauna ameaçadas de extinção, incluídas em listas 
regionais, nacionais e/ou internacionais, tais como 
a International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) e a Convention on International Trade in En-
dangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites). 

A Itaipu Binacional também identificou, na região 
onde o empreendimento está instalado, 74 espécies 
da fauna em diferentes graus de risco. De acordo 
com a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da 
IUCN, duas espécies se encontram em perigo de 
extinção. Para o levantamento, também foram uti-
lizadas as listas nacional e do Estado do Paraná. A 
identificação dessas espécies suscitou a elaboração 
e implementação de programas específicos para 
protegê-las. 

A lista completa de espécies ameaçadas identifica-
das pela Itaipu Binacional encontra-se disponível 
no Relatório de Sustentabilidade 2009 da empresa, 
em <www.itaipu.gov.br/responsabilidade/relato-
rios-de-sustentabilidade>. 

Podem ainda ser destacados outros programas con-
duzidos por empresas do Sistema Eletrobras para 
gerenciar impactos na biodiversidade.

ELETROBRAS FURNAS | SISTEMA DE 
MONITORAMENTO LIMNOLógICO E DE 
QUALIDADE DA ÁgUA (SMLQA) [gRI EN26]

O SMLQA é o mais abrangente programa de 
monitoramento de qualidade da água de 
reservatórios do setor elétrico brasileiro, que 
atende e supera a normatização sugerida 
pela ANA. O programa monitora os reserva-
tórios ao longo de sua vida.

Atualmente, são monitorados dez reservató-
rios em operação e dois em construção, con-
figurando uma área total de cerca de 5.500 
km² – mais de 500 mil campos de futebol – e 
um volume total de cerca de 130 km³ – cerca 
de 70 vezes o volume da Baía de Guanabara.

ITAIPU BINACIONAL | CULTIvANDO  
ÁgUA BOA

O Cultivando Água Boa é composto por 20 
programas e 66 ações em toda a região de 
influência da hidrelétrica, a Bacia Hidrográ-
fica do Paraná 3, área de cerca de 8 mil km² 
que abrange 29 municípios e mais de um mi-
lhão de habitantes. O alicerce do programa 
é a educação ambiental para a sustentabili-
dade, implementada de forma participativa 
por educadores com atuação permanente 
na região, com o objetivo estabelecer crité-
rios para orientar ações de conservação dos 
recursos naturais, centradas na qualidade e 
quantidade das águas e na qualidade de vida 
das pessoas.

O monitoramento e a avaliação do programa 
são efetuados por uma rede de 2.146 parcei-
ros, formada por membros da comunidade, 
ONG, órgãos governamentais e iniciativa 
privada, distribuídos nos diversos comitês 
gestores legalmente instituídos. O monitora-
mento da qualidade ambiental das microba-
cias, assim como da evolução dos resultados 
do programa, é realizado nos comitês e, 
principalmente, nos encontros municipais 
anuais, preparatórios de um grande encontro 
final, quando são pactuados coletivamente 
os compromissos e encaminhamentos.

Eletrobras Eletronuclear | 
Programa de Monitoração da 
Fauna e Flora Marinha

O Programa de Monitoração da Fauna e 
Flora Marinha desenvolvido pela Eletrobras 
Eletronuclear acompanha o ecossistema 
marinho em função da operação das unida-
des 1 e 2 da Central Nuclear Almirante Álva-
ro Alberto (CNAAA), nas áreas de plâncton, 
bentos, nécton e parâmetros físico-químicos 
da água do mar. 

Foram estabelecidas três áreas para 
coletas de amostras em Angra dos Reis: 
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ELETROBRAS ELETRONORTE | PROgRAMA DE 
gERMOPLASMA FLORESTAL

Por meio do programa, foi montado um banco 
genético, antes do enchimento do reservatório 
da UHE de Tucuruí, com 82 espécies florestais. 
Posteriormente ele ampliado para áreas de 
floresta nativa, identificando-se cerca de 400 
espécies de árvores que hoje servem para a pro-
dução de sementes e mudas de alta qualidade, 
utilizadas em programas de reflorestamento. O 
Laboratório de Análise de Sementes da Eletro-
bras Eletronorte, desenvolvido no âmbito do 
programa como condicionante do licenciamento 
ambiental da UHE Tucuruí, realizou, em 2010, 
108 análises de sementes de 57 espécies.

O programa é ainda uma alternativa de geração 
de renda para a comunidade indígena parakanã, 
que já está comercializando sementes de espé-
cies de importância comercial, como mogno, 
tatajuba e castanha-do-pará.

ELETROBRAS ELETROSUL | PROgRAMA DE 
PROTEÇÃO DAS MARgENS E REPOSIÇÃO 
FLORESTAL 

O programa, implantado na UHE Passo São 
joão, já realizou o plantio de mais de 600 mil 
mudas de árvores, além de ações de restau-
ração florestal, como: instalação de poleiros 
artificiais; transposição e espalhamento de 
solo orgânico (chuva de sementes) das áreas 
desmatadas no reservatório para a Área de 
Preservação Permanente (APP); disposição 
de galharia na área de plantio (núcleos de di-
versidade); e isolamento das áreas de plantio 
daquelas com regeneração natural.

A UHE Passo São joão está instalada nos 
municípios de Roque Gonzales e Dezesseis 
de Novembro, no Rio Grande do Sul, e seu 
reservatório abrange também os municípios 
de São Luiz Gonzaga, São Pedro do Butiá e 
Rolador, na região noroeste do estado.

o Saco Piraquara de Fora representando 
a área de impacto e o Saco Piraquara de 
Dentro e Itaorna como áreas de contro-
le. Por ocasião da amostragem da fauna 
e flora marinha, são mantidas as medidas 
de temperatura da água do mar e das con-
centrações de cloro residual. Dessa forma, 
é possível avaliar a influência produzida 
pelo lançamento do efluente térmico e 
químico advindo da operação das unida-
des da CNAAA, capacitando a Eletrobras 
Eletronuclear a atender às exigências do 
Instituto Estadual do Ambiente - INEA.
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Resíduos dispostos, por tipo e métodos de disposição (t) [GRI EN22]
MéTODO DE DISPOSIÇÃO RESíDUOS PERIGOSOS RESíDUOS NÃO-PERIGOSOS

Aterro sanitário comum 0 326,76

Aterro sanitário industrial 15,69865 4,24

Aterro de inertes 0 21

Armazenados 35,35 3192

Blendagem 7,966 0

Coleta municipal 0 0,45335

Coprocessamento 63,626 37,833

Compostagem 0 1,14

Descontaminação 20,63 0

Incineração 103,812 0

Lixão 0 2,895

Recomposição cava da mina 0 379389

Reutilização 330,00555 113,12

Reciclagem 75,057 285609

Recuperação 0 0

Refino 672,54 0

Tratamento físico-químico 0 138

Empresa especializada (entulhos) 0 54

Outros 0,88685 0,504

Foram consideradas as seguintes empresas Eletrobras: Distribuição Roraima, Cepel, CGTEE, Eletronorte, Eletronuclear, Eletrosul, Furnas, Itaipu Binacional, Eletrobras 
holding.

Resíduos nucleares armazenados, por tipo e método de armazenamento
CLASSIFICAÇÃO* TIPO ARMAZENAMENTO

Alta atividade Elementos combustíveis irradiados
Piscinas no interior ou no exterior das 

usinas, com capacidade para toda a vida 
útil de operação.

Média atividade
Resinas de purificação e fluidos de 

processo

Prédios adequadamente projetados junto à 
usina, com capacidade para toda a vida útil 

da operação.

Baixa atividade
Material descartável utilizado na operação 

e manutenção
Prédios localizados próximo à usina.

* Em função da meia-vida dos elementos radioativos neles existentes, os resíduos também são classificados como de longa duração e de baixa duração.

Eletrobras Chesf | Inventário de 
Ecossistemas Aquáticos 

O Programa de Inventário dos Ecossiste-
mas Aquáticos desenvolvido pela Chesf de 
desdobra nas seguintes atividades: Inven-
tário de Ecossistemas Aquáticos de Sobra-
dinho; Inventario de Ecossistemas Aquáti-
cos do Baixo São Francisco, que abrange os 
reservatórios de Itaparica, Moxotó, Delmiro 
Gouveia, Paulo Afonso IV e Xingó, além do 
trecho de rio a jusante; Inventário dos Ecos-
sistemas Aquáticos do Rio de Contas, que 
abrange os Reservatórios de Pedra e de Fu-
nil, além do trecho de rio a jusante; Inventá-

Em 2010, as empresas Eletrobras: Chesf, Eletronorte, 

Eletronuclear, Eletrosul, Furnas e Itaipu Binacional 

produziram e/ou plantaram 1.542.887 mudas e 220,67 

kg de sementes de espécies florestais destinadas a res-

tauração e reflorestamento de habitats protegidos. No 

Programa de Germoplasma da Eletrobras Eletronorte, 

até outubro de 2010, foram coletadas 733.100 semen-

tes, distribuídas em 60 espécies botânicas.

Resíduos

Até 2010, o controle dos resíduos das empresas do 

Sistema Eletrobras era feito apenas através de Mani-

festos de Resíduos. A partir da promulgação da Lei de 

Resíduos Sólidos, instituída em agosto desse mesmo 

ano, as empresas estão ampliando suas atividades 

rio dos Ecossistemas Aquáticos do Rio Par-
naíba.  Estes programas possuem a função 
de acompanhar e desenvolver mecanismos 
de previsão e prevenção para controle de 
eventuais desequilíbrios ambientais na área 
de estudo. Realizam uma abordagem mul-
tidisciplinar que foca a fauna e flora aquá-
tica local, passando por peixes, crustáceos, 
microorganismos, plantas aquáticas além 
de análises físico-químicas e biológicas da 
água. Entre seus resultados podem-se obter 
descobertas ecológicas e biológicas de co-
nhecimento científico dos ecossistemas da 
bacia hidrográfica estudada.

de monitoramento, sobretudo sobre processos rela-
cionados à geração de energia e ligados a atividades 
de apoio e manutenção da operação de usinas. Elas 
observam as normas de disposição de resíduos da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e as 
exigências legais relativas à disposição de resíduos 
sólidos industriais.

Ao longo dos anos, a quantidade de resíduos gerada 
pela Eletrobras não sofreu grandes variações. Ex-
cepcionalmente, longas paradas para manutenções 
de caldeiras ou sistemas auxiliares geram grande 
volume de resíduos. Os valores declarados, no en-
tanto, não correspondem à totalidade dos resíduos 
gerados, já que algumas unidades ainda não pos-
suem sistema de gerenciamento, o qual deverá ser 
incorporado nos próximos anos, ampliando gradu-
almente o controle.
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Resíduos dispostos, por tipo e métodos de disposição (t) [GRI EN22]
MéTODO DE DISPOSIÇÃO RESíDUOS PERIGOSOS RESíDUOS NÃO-PERIGOSOS

Aterro sanitário comum 0 326,76

Aterro sanitário industrial 15,69865 4,24

Aterro de inertes 0 21

Armazenados 35,35 3192

Blendagem 7,966 0

Coleta municipal 0 0,45335

Coprocessamento 63,626 37,833

Compostagem 0 1,14

Descontaminação 20,63 0

Incineração 103,812 0

Lixão 0 2,895

Recomposição cava da mina 0 379389

Reutilização 330,00555 113,12

Reciclagem 75,057 285609

Recuperação 0 0

Refino 672,54 0

Tratamento físico-químico 0 138

Empresa especializada (entulhos) 0 54

Outros 0,88685 0,504

Foram consideradas as seguintes empresas Eletrobras: Distribuição Roraima, Cepel, CGTEE, Eletronorte, Eletronuclear, Eletrosul, Furnas, Itaipu Binacional, Eletrobras 
holding.

Resíduos perigosos [GRI EN23 e EN24]

No ano de 2010, as empresas do Sistema Eletrobras 
transportaram 744 toneladas de resíduos perigosos 
para fora de suas instalações, e descartaram 16,75 
toneladas de ascarel. A Eletrobras Distribuição Piauí 
está promovendo processo licitatório para a contra-
tação de empresa especializada para os serviços de 
destrave, corte, transporte e descarte de cerca de seis 
toneladas de resíduos oriundos de células capaciti-
vas e outros materiais contaminados por ascarel que 
se encontram em seu almoxarifado central.

Ainda na Distribuição Piauí, o tombamento de dois 
reguladores da Subestação Parnaíba, localizada na 
cidade de Luís Correia, provocou o derramamento de 
800 litros de óleo isolante, que atingiu uma área de 
aproximadamente 100 m².

Resíduos nucleares

O total de rejeitos nucleares sólidos produzido em 
2010 na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto 
pelas usinas Angra 1 e Angra 2 foi de 82,33 m3, uma 
redução da ordem de 300% em relação a 2009 (273 
m3) e muito abaixo da meta de 120 m3 prevista para 
o ano. Após o uso, o combustível nuclear (combustí-
vel irradiado) é transferido para as piscinas nos edi-
fícios dos reatores, não sendo enviado para qualquer 
processamento ou reprocessamento.

Todos os rejeitos radioativos gerados nas usinas 
nucleares são armazenados de forma segura e 
isolados do público e do meio ambiente, tendo 
as condições de segurança, proteção radiológica, 
rastreabilidade e redução de volume como base do 
trabalho.

Resíduos nucleares armazenados, por tipo e método de armazenamento
CLASSIFICAÇÃO* TIPO ARMAZENAMENTO

Alta atividade Elementos combustíveis irradiados
Piscinas no interior ou no exterior das 

usinas, com capacidade para toda a vida 
útil de operação.

Média atividade
Resinas de purificação e fluidos de 

processo

Prédios adequadamente projetados junto à 
usina, com capacidade para toda a vida útil 

da operação.

Baixa atividade
Material descartável utilizado na operação 

e manutenção
Prédios localizados próximo à usina.

* Em função da meia-vida dos elementos radioativos neles existentes, os resíduos também são classificados como de longa duração e de baixa duração.
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Emissões atmosféricas

O Sistema Eletrobras formalizou em 2010 o compro-
misso de inventariar anualmente as emissões de 
gases causadores do efeito estufa de sua responsabi-
lidade, utilizando-se, para tanto, da metodologia do 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
e das diretrizes do Greenhouse Gas Protocol (GHG 
Protocol). Os esforços para identificar e contabilizar 
suas emissões datam de 2005, quando um grupo de 
trabalho com representantes de todas as empresas 
foi constituído no âmbito do SCMA, para apoiar a 
elaboração do inventário de gases de efeito estufa.

De 2005 a 2008, esse inventário considerou apenas 
as emissões provenientes de usinas termelétricas e 
grupos diesel (Escopo 1 do GHG Protocol) de seis de 
suas empresas, consolidando a primeira série histó-
rica de emissões. A partir de 2009, o inventário con-
siderou a contribuição de dez empresas Eletrobras, 
incluindo a Eletrobras Eletrosul e a Itaipu Binacional 
– que não geram energia termelétrica –, o Cepel e 
a própria holding. Em 2010, o escopo do inventário 

foi mais uma vez ampliado, com a contribuição das 
distribuidoras do Acre, Rondônia e Piauí.

Também para o ano base 2010, procurou-se aumen-
tar o escopo do inventário e melhorar a cobertura 
das informações. No Escopo 1, foram agregadas as 
estimativas das emissões fugitivas de extintores de 
incêndio, e gás natural e gás liquefeito de petróleo 
(GLP); no Escopo 2, as emissões relativas a perdas na 
transmissão de energia elétrica; e, pela primeira vez, 
foi incluído conteúdo para o Escopo 3, com a estima-
tiva das emissões relativas a produtores indepen-
dentes de energia elétrica (PIE).

É importante destacar que o inventário de emissões 
de gases de efeito estufa da Eletrobras não aborda 
a fonte hídrica, por não haver suficiente compreen-
são sobre o ciclo do carbono em corpos hídricos e 
reservatórios em geral até o momento, nem consen-
so científico a respeito do assunto. A Eletrobras vem 
acompanhando e incentivando, desde a década de 
1990, o desenvolvimento do conhecimento científico 
a respeito desse tema.

Emissões de gases de efeito estufa (tCO
2
e), por fonte [GRI EN16 e EN17]

ESCOPO FONTE EMISSÕES

1

Usinas termelétricas próprias 4.883.603,79

Outras fontes fixas 280,12

Móveis 14.699,03

Fugitivas (SF
6
) 160.024,54

Fugitivas (extintor) 63,41

2
Consumo de energia elétrica 14.019,21

Perdas na transmissão 567.186,57

3
Produtor independente de energia elétrica 

(PIE)
3.058.828,45

OUTROS Contratos de energia elétrica 17.757,87

TOTAL 8.716.462,98

NO
X
 E SO

X
 E OUTRAS EMISSÕES ATMOSFéRICAS, POR TIPO [GRI EN20]

NO
X

SO
X

TOTAL 25.252,09 ton 31.201,62 ton
Foram consideradas as seguintes empresas Eletrobras: CGTEE, Eletronorte e Itaipu Binacional.
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2As usinas termelétricas acopladas ao SIN são despachadas, isto é, geram energia e, por conseguinte, emissões, de acordo com as determinações do ONS. As 
usinas termelétricas do SIN não operam na base, são complementares ao despacho das usinas hidrelétricas.

A maior parcela das emissões de gases de efeito estufa vem das fon-
tes fixas2 de geração termelétrica de grande, médio e pequeno porte 
(4.883.603,79 tCO

2
e), o que corresponde a 56,03% das emissões totais. 

Ainda no Escopo 1, as emissões diretas relativas ao escape de SF
6
 dos 

equipamentos elétricos alcançaram 1,84% do total e podem ser objeto 
de ações para sua redução. Já no Escopo 2, é importante notar que as 
emissões relativas às perdas na transmissão representam 6,51% do total 
das emissões inventariadas.

0.0032%
0.1686%
1.8359%
0.0007%

0.1608%

56.0274% :: UTEs Próprias

0.0032% :: Outras Fontes Fixas

0.1686% :: Móveis

1.8359% :: Fugitivas SF6

0.0007% :: Fugitivas Extintor

0.1608% :: Cons. de EE

6.5071% :: Perdas na Transm.

35.0925% :: PIE

0.2037% :: EE Contratos

EMISSõES DE gASES DE EFEITO ESTUFA (tCO2e) [gRI EN16 e EN17]

EMISSõES DE gASES DE EFEITO ESTUFA (tCO2e), POR EMPRESA [gRI EN16 e EN17]

1,10%
0,04%

16,02%

0,01%
0,00%

15,38% :: CGTEE

0,30% :: Chesf

1,13% :: Furnas

5,63% :: Eletronorte

0,10% :: Eletronuclear

0,42% :: Eletrosul

0,11% :: Itaipu Binacional

53,25% :: Amazonas Energia

1,10% :: Distribuição Acre

0,04% :: Distribuição Piauí

16,02% :: Distribuição Rondônia

0,01% :: Cepel

0,01% :: Eletrobras Holding

Emissões de gases de efeito estufa (tCO
2
e), por fonte [GRI EN16 e EN17]

ESCOPO FONTE EMISSÕES

1

Usinas termelétricas próprias 4.883.603,79

Outras fontes fixas 280,12

Móveis 14.699,03

Fugitivas (SF
6
) 160.024,54

Fugitivas (extintor) 63,41

2
Consumo de energia elétrica 14.019,21

Perdas na transmissão 567.186,57

3
Produtor independente de energia elétrica 

(PIE)
3.058.828,45

OUTROS Contratos de energia elétrica 17.757,87

TOTAL 8.716.462,98
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No conjunto das empresas Eletrobras, a quantidade de emissão de gases 
de efeito estufa por energia gerada é muito pequena, uma vez que a 
maior parcela da geração é proveniente de fontes hídricas – um índice 
extremamente favorável, que demonstra uma matriz de produção 
essencialmente limpa. À exceção das empresas que têm maior peso na 
geração termelétrica.

Emissões por energia líquida gerada, em usinas termelétricas próprias [GRI EU2]

FONTE EMISSÕES (tCO
2
e) ENERGIA (MWh)

EMISSÕES POR ENERGIA 
LIQUIDA (tCO

2
e/MWh)

Óleo 3.610.556,56 3.955.528 0,91

Gás natural 4.451,84 5.593 0,80

Carvão mineral 1.252.337,16 612.516 2,04

Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e redu-
ções obtidas [GRI EN18]

A iniciativa voluntária predominante das empresas Eletrobras para a 
redução de suas emissões de gases de efeito estufa refere-se à utiliza-
ção de veículos de transporte com motores elétricos ou bicombustíveis, 
nos quais se prioriza o uso de etanol. Há, ainda, estudos e inventários 
para a identificação de potenciais reduções e, pontualmente, medidas 
são tomadas para tratamento de emissões, além de manutenção para 
evitar vazamentos. Na área de reflorestamento também há iniciativas, 
e um caso de licitação para implantação de energia eólica. Iniciativas de 
algumas empresas merecem destaque.

Eletrobras Eletrosul | Redução da emissão de SF6

Para reduzir suas emissões de gás SF6, a Eletrobras Eletrosul adotou uma 
série de medidas, dentre as quais merecem destaque:

Utilização de máquinas de gás para armazenagem e tratamento do • 
gás SF6 em serviços que exijam a retirada do gás do equipamento, 
possibilitando seu retorno a este;

Implantação de novos instrumentos e dispositivos para realizar • 
a manutenção e o comissionamento, que reduzem as emissões 
de gás;

Instalação permanente de manômetros para supervisão da pressão • 
de gás SF6 em disjuntores;

Elaboração de instrução de manutenção para identificar vazamento • 
de gás SF6 em disjuntores.

Itaipu Binacional | Plantio de árvores

A Itaipu Binacional realizou o plantio de mudas tanto na faixa de prote-
ção da represa como nos municípios lindeiros da Bacia do Paraná III. 
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No que diz respeito aos veículos de transporte, a 
empresa renovou sua frota, hoje composta unica-
mente por veículos equipados com motores movidos 
a etanol. Tivermos ainda em 2010 a substituição de 
parcela dos veículos de passeio por veículos elétricos, 
com emissão zero.

Eletrobras Chesf | Metodologia de mapeamento

A Eletrobras Chesf está desenvolvendo uma metodo-
logia para mapear o potencial de emissões evitadas 
de gases de efeito estufa e oportunidades no mer-
cado de créditos de carbono. Atualmente está em 
avaliação o potencial futuro de geração de créditos 
de carbono da Central Geradora Eólica Casa Nova, 
com 180 MW de capacidade instalada. No seu pri-
meiro ano de operação, considerando-se a produção 
de 61 MW de energia média, estimam-se emissões 
evitadas de 108.926 tCO2e.

Eletrobras Eletronorte | Veículos Elétricos

Iniciativa de adquirir carros e bicicletas elétricos 
para locomoção interna de pessoas e materiais, 
para evitar a emissão de GEE. Outra iniciativa foi 
a substituição gradativa de motores de popa dois 
tempos por motores de quatro tempos, diminuindo o 
quantitativo de emissão de GEE.

Eletrobras Distribuição Rondônia | Biocombustíveis

Adição de biocombustível na proporção de 0,5% de 
óleos vegetais ao óleo diesel fornecido aos Produto-
res Independentes de Energia e algumas iniciativas 
como viagens em ônibus coletivos.

Energia

No que diz respeito ao consumo de energia direta 
pelo Sistema Eletrobras, em 2010 o foco esteve no 
consumo energético para a realização das opera-
ções das empresas, excluindo-se o consumo para a 
geração da energia elétrica que é disponibilizada na 
rede do SIN.

Emissões por energia líquida gerada, em usinas termelétricas próprias [GRI EU2]

FONTE EMISSÕES (tCO
2
e) ENERGIA (MWh)

EMISSÕES POR ENERGIA 
LIQUIDA (tCO

2
e/MWh)

Óleo 3.610.556,56 3.955.528 0,91

Gás natural 4.451,84 5.593 0,80

Carvão mineral 1.252.337,16 612.516 2,04
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Principais atividades ligadas à promoção de eficiência energética, por empresa
EMPRESA ATIVIDADES RESULTADOS

Chesf

Eficientização de pontos de iluminação pú-
blica no âmbito do programa Procel Reluz, 
do governo federal. A Chesf é parceira, re-
passando recursos para a implantação de 
projetos nos municípios do Nordeste.

Em joão Pessoa (PB), houve a expansão de 639 novos pontos de ilumi-
nação eficiente, com a demanda e a energia adicionada de 281,16 kW e 
1.231,48 MWh/ano, respectivamente.

Em Teresina (PI), a eficientização de 6.312 pontos, com a demanda evita-
da de 53,77 kW e a energia economizada de 235,50 MWh/ano.

Eletronorte

Gerenciamento de consumo e custos com 
energia nos municípios, a partir da capaci-
tação de uma Unidade de Gestão Energé-
tica Municipal (Ugem), do levantamento e 
padronização das unidades consumidoras, 
da instalação e inclusão de dados em um 
software específico, e levantamento e ela-
boração de diagnóstico.

Economia energética comprovada pela Ugem dos diversos municípios, 
destacando-se Ariquemes (RO), Abaetetuba (PA) e São josé de Ribamar 
(MA). Inúmeros desdobramentos de projetos de eficiência energética no 
sistema de iluminação das vias públicas, feiras, secretarias municipais, 
escolas, quadras esportivas etc., já tendo havido participação em diver-
sos fóruns sobre economia energética, inclusive no exterior, com resul-
tados expressivos para a redução dos custos municipais com energia 
elétrica das unidades consumidoras.

Implantação da metodologia do Programa 
Procel nas Escolas em escolas públicas de 
ensino infantil, fundamental e médio, para 
estimular a mudança de comportamento e 
a aquisição de novos hábitos de consumo 
de energia, buscando consolidar uma cul-
tura de combate ao desperdício. O progra-
ma capacita os professores que multiplicam 
os conceitos para os alunos, sendo todo o 
projeto acompanhado pela Eletrobras Ele-
tronorte, por meio de workshops e verifica-
ção do consumo de energia das escolas e de 
uma amostragem de alunos. Essa metodo-
logia é aprovada pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) e está alinhada aos parâmetros 
curriculares nacionais, ancorada no tema 
transversal “meio ambiente” que permeia 
todas as disciplinas.

A Eletrobras Eletronorte já implantou o programa educacional para uso 
racional de energia em 1.226 escolas públicas de 48 municípios, tendo 
capacitado 7.747 professores para beneficiar 840.529 alunos. A média 
de economia obtida com o acompanhamento de consumo de energia 
das escolas é de 2.085 MWh, e a das 4.607 residências dos alunos é de 
11,12 kWh.

Furnas
Educacionais: atividades de informação e 
sensibilização para práticas sustentáveis de 
consumo.

Em 2010, os projetos educativos abaixo envolveram mais de um milhão 
de pessoas: 

A Natureza da Paisagem: Energia – curso de educação ambiental de-
senvolvido pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 
(Procel), implementado pelas geradoras e concessionárias. Destinado 
aos professores da rede pública de ensino, as escolas recebem material 
didático para implementar projetos junto aos alunos;

Furnas/Procel nas Escolas – palestra para alunos realizada nas instala-
ções da empresa. São apresentadas informações sobre energia e dicas 
de economia residencial;

Circuito da Energia – montagem de diversos experimentos, maquetes 
e jogos relacionados à energia elétrica, para os alunos vivenciarem sua 
importância;

Patrulha da Energia – capacitação dos alunos no combate ao desperdí-
cio, com a realização de atividades na escola e comunidade;

Energia da Sabedoria – palestra direcionada à terceira idade, o proje-
to visa à sensibilização e conscientização para evitar o desperdício de 
energia elétrica, água, proporcionando um consumo responsável. Parte 
do público é constituído por analfabetos e pessoas que não receberam 
essas informações na escola;

Furnas nas Bibliotecas – contação de estórias, jogos e brincadeiras, em 
bibliotecas da rede municipal. Ao final do encontro os alunos recebem 
um livro, estimulando o hábito da leitura. 

Com o objetivo de divulgar e criar uma cultura de responsabilidade, fo-
ram veiculados folders e boletins, e realizadas inserções na mídia (rádio, 
televisão, internet e jornal).

Convênio com a Sociedade Astronômica Brasileira para a inserção do 
tema conservação de energia na Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica. Em 2010 participaram 784.390 alunos e 68.481 professo-
res, de 9.149 escolas de 2.404 cidades.

Consumo de energia direta (Gj), por fonte de energia primária [GRI EN3]

FONTE CONSUMO

RENOVÁVEL
Etanol 30.722

Solar 0,0255

NÃO-RENOVÁVEL

Gasolina 78.636

Diesel 7.916.391

Gás natural 0,088

Gás liquefeito de petróleo (GLP) 320,3

Querosene de aviação 4.068

Óleo combustível 1.217.499

Foram consideradas as seguintes empresas Eletrobras: Amazonas Energia, Distribuição Acre, Distribuição Alagoas, Distribuição Rondônia, Chesf, Eletronorte, 
Eletronuclear, Eletrosul, Furnas, Itaipu Binacional, Cepel, CGTEE, Eletrobras holding.

Sendo produzida por diversas fontes, a energia consumida no SIN não 
pode ser classificada como 100% renovável, embora provenha majorita-
riamente de usinas hidrelétricas.

Consumo de energia indireta (Gj), por fonte primária [GRI EN4]

FONTE CONSUMO

RENOVÁVEL
Hidrelétrica 3.051,61

Eólica 153,00

NÃO-RENOVÁVEL Térmica 2.425,98

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL (SIN) Diversas 120.383,68

Foram consideradas as seguintes empresas Eletrobras: Distribuição Rondônia, Chesf, CGTEE, Eletronuclear, Cepel, Eletrobras holding.

Eficiência energética [GRI EN5 e EU7]

O Sistema Eletrobras deu passos significativos no âmbito da eficiência 
energética em 2010, com a criação do Comitê Integrado de Eficiência 
Energética e a aprovação da sua Política de Eficiência Energética. Ao 
longo do ano, R$ 1.679.552,14 foram investidos em projetos de produ-
ção de biodiesel e diesel vegetal, destinados à geração de eletricidade 
em regiões isoladas; implantação de laboratórios; levantamento de 
potencial eólico; assim como na continuidade de projetos da Rede Brasil 
de Tecnologia, iniciados em 2007.

Diversas empresas do Sistema realizam programas ou iniciativas de 
eficiência energética, seguindo as diretrizes da Política de Sustentabili-
dade de atuar como agente indutor da eficiência energética, buscando 
maior racionalidade no emprego dos recursos naturais e produção de 
energia limpa.
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Principais atividades ligadas à promoção de eficiência energética, por empresa
EMPRESA ATIVIDADES RESULTADOS

Chesf

Eficientização de pontos de iluminação pú-
blica no âmbito do programa Procel Reluz, 
do governo federal. A Chesf é parceira, re-
passando recursos para a implantação de 
projetos nos municípios do Nordeste.

Em joão Pessoa (PB), houve a expansão de 639 novos pontos de ilumi-
nação eficiente, com a demanda e a energia adicionada de 281,16 kW e 
1.231,48 MWh/ano, respectivamente.

Em Teresina (PI), a eficientização de 6.312 pontos, com a demanda evita-
da de 53,77 kW e a energia economizada de 235,50 MWh/ano.

Eletronorte

Gerenciamento de consumo e custos com 
energia nos municípios, a partir da capaci-
tação de uma Unidade de Gestão Energé-
tica Municipal (Ugem), do levantamento e 
padronização das unidades consumidoras, 
da instalação e inclusão de dados em um 
software específico, e levantamento e ela-
boração de diagnóstico.

Economia energética comprovada pela Ugem dos diversos municípios, 
destacando-se Ariquemes (RO), Abaetetuba (PA) e São josé de Ribamar 
(MA). Inúmeros desdobramentos de projetos de eficiência energética no 
sistema de iluminação das vias públicas, feiras, secretarias municipais, 
escolas, quadras esportivas etc., já tendo havido participação em diver-
sos fóruns sobre economia energética, inclusive no exterior, com resul-
tados expressivos para a redução dos custos municipais com energia 
elétrica das unidades consumidoras.

Implantação da metodologia do Programa 
Procel nas Escolas em escolas públicas de 
ensino infantil, fundamental e médio, para 
estimular a mudança de comportamento e 
a aquisição de novos hábitos de consumo 
de energia, buscando consolidar uma cul-
tura de combate ao desperdício. O progra-
ma capacita os professores que multiplicam 
os conceitos para os alunos, sendo todo o 
projeto acompanhado pela Eletrobras Ele-
tronorte, por meio de workshops e verifica-
ção do consumo de energia das escolas e de 
uma amostragem de alunos. Essa metodo-
logia é aprovada pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) e está alinhada aos parâmetros 
curriculares nacionais, ancorada no tema 
transversal “meio ambiente” que permeia 
todas as disciplinas.

A Eletrobras Eletronorte já implantou o programa educacional para uso 
racional de energia em 1.226 escolas públicas de 48 municípios, tendo 
capacitado 7.747 professores para beneficiar 840.529 alunos. A média 
de economia obtida com o acompanhamento de consumo de energia 
das escolas é de 2.085 MWh, e a das 4.607 residências dos alunos é de 
11,12 kWh.

Furnas
Educacionais: atividades de informação e 
sensibilização para práticas sustentáveis de 
consumo.

Em 2010, os projetos educativos abaixo envolveram mais de um milhão 
de pessoas: 

A Natureza da Paisagem: Energia – curso de educação ambiental de-
senvolvido pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 
(Procel), implementado pelas geradoras e concessionárias. Destinado 
aos professores da rede pública de ensino, as escolas recebem material 
didático para implementar projetos junto aos alunos;

Furnas/Procel nas Escolas – palestra para alunos realizada nas instala-
ções da empresa. São apresentadas informações sobre energia e dicas 
de economia residencial;

Circuito da Energia – montagem de diversos experimentos, maquetes 
e jogos relacionados à energia elétrica, para os alunos vivenciarem sua 
importância;

Patrulha da Energia – capacitação dos alunos no combate ao desperdí-
cio, com a realização de atividades na escola e comunidade;

Energia da Sabedoria – palestra direcionada à terceira idade, o proje-
to visa à sensibilização e conscientização para evitar o desperdício de 
energia elétrica, água, proporcionando um consumo responsável. Parte 
do público é constituído por analfabetos e pessoas que não receberam 
essas informações na escola;

Furnas nas Bibliotecas – contação de estórias, jogos e brincadeiras, em 
bibliotecas da rede municipal. Ao final do encontro os alunos recebem 
um livro, estimulando o hábito da leitura. 

Com o objetivo de divulgar e criar uma cultura de responsabilidade, fo-
ram veiculados folders e boletins, e realizadas inserções na mídia (rádio, 
televisão, internet e jornal).

Convênio com a Sociedade Astronômica Brasileira para a inserção do 
tema conservação de energia na Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica. Em 2010 participaram 784.390 alunos e 68.481 professo-
res, de 9.149 escolas de 2.404 cidades.

Consumo de energia direta (Gj), por fonte de energia primária [GRI EN3]

FONTE CONSUMO

RENOVÁVEL
Etanol 30.722

Solar 0,0255

NÃO-RENOVÁVEL

Gasolina 78.636

Diesel 7.916.391

Gás natural 0,088

Gás liquefeito de petróleo (GLP) 320,3

Querosene de aviação 4.068

Óleo combustível 1.217.499

Foram consideradas as seguintes empresas Eletrobras: Amazonas Energia, Distribuição Acre, Distribuição Alagoas, Distribuição Rondônia, Chesf, Eletronorte, 
Eletronuclear, Eletrosul, Furnas, Itaipu Binacional, Cepel, CGTEE, Eletrobras holding.

Consumo de energia indireta (Gj), por fonte primária [GRI EN4]

FONTE CONSUMO

RENOVÁVEL
Hidrelétrica 3.051,61

Eólica 153,00

NÃO-RENOVÁVEL Térmica 2.425,98

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL (SIN) Diversas 120.383,68

Foram consideradas as seguintes empresas Eletrobras: Distribuição Rondônia, Chesf, CGTEE, Eletronuclear, Cepel, Eletrobras holding.
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EMPRESA PROGRAMAS EQUIPAMENTOS TROCADOS RESULTADOS

Eletrobras Distribuição 
Alagoas

Programa de Eficiência 
Energética da Eletrobras 

Distribuição Alagoas (projeto 
Agente CEAL)

Troca de 76.798 lâmpadas. 8.759,77 MWh/ano

Troca de 6.500 geladeiras. 3.549 MWh/ano

Programas de Serviço público 
(Projeto CASAL 800)

Troca de 31 moto-bombas 
submersas da Companhia de 

Saneamento de Alagoas.
1.736,54 MWh/ano

Eletrobras Amazonas Energia
Projetos de Eficiência 

Energética em Baixa-Renda 
(Projeto de P&D)

Troca de 3.887 geladeiras. N/D(1)

Eletrobras Distribuição Piauí Projeto Agente CEPISA
Troca de 48.000 lâmpadas. R$ 947,69/kW.ano(2)

Troca de 343 geladeiras. R$ 126,48/MWh(2)

Eletrobras Distribuição 
Rondônia

Projetos que beneficiam 
consumidores de baixo poder 

aquisitivo com intervenções 
técnicas.

Troca de 6.752 geladeiras. 3.744,02 MWh/ano(3)

Troca de 27.675 lâmpadas 
incandescentes por 

fluorescentes.
5.292,79 MWh/ano(3)

Eletrobras Distribuição 
Roraima

Projetos que beneficiam 
consumidores de baixo poder 

aquisitivo com intervenções 
técnicas

Previsão de substituição de 
1000 geladeiras.

744 MWh/ano (3)

Eletrobras Distribuição Acre

Projetos que beneficiam 
consumidores de baixo poder 

aquisitivo com intervenções 
técnicas

Previsão de substituição de 
750 geladeiras.

540 MWh/ano(3)

(1) Em fase de estabelecimento de critérios para efetuar medição e verificação com previsão para abril/2012.
(2) Custo evitado unitário de demanda para baixa-tensão
(3) Potencial estimado.

Principais atividades ligadas à promoção de eficiência energética, por empresa
EMPRESA ATIVIDADES RESULTADOS

Furnas

De engenharia: estudos e projetos para me-
lhorias em instalações e sistemas elétricos 
de áreas públicas e privadas, de modo a 
torná-los energeticamente eficientes.

Uma otimização de destaque foi a modernização de 198 luminárias loca-
lizadas na sala da Assessoria de Estudos e Programas de Conservação de 
Energia (ACE) e em todas as salas do Bloco P do Escritório Central, onde 
está situado o Departamento de Educação Corporativa, o Prisma, parte 
do Departamento de Recursos Humanos e a Divisão de Cadastro de For-
necedores. Após estudo de diferentes soluções, foi empregada uma tec-
nologia de ponta no mercado, substituindo as luminárias com lâmpadas 
de 32 W por um sistema chamado Ecosystem, um processo digital com 
lâmpadas fluorescentes de 28 W, além de reatores eletrônicos com dim-
mers digitais, sistema pioneiro na América Latina. Com o investimento 
de R$ 164 mil, foram efetivadas, de acordo com as medições realizadas 
antes e depois da substituição, reduções de custo da ordem de até 80%, 
equivalentes a 6,7 MWh/ano, o que representa R$ 3 mil anuais.

Realizam-se 27 diagnósticos energéticos em escolas, hospitais, prédios 
públicos e sistema de abastecimento de água e esgoto, nos estados onde 
a empresa possui instalações. Os estudos identificaram um potencial de 
economia de 360,50 MWh/ano e de redução de demanda de 166,40 kW.

Centro de 
Pesquisas 
de Energia 
Elétrica 
(Cepel)

Internamente ao Cepel, a utilização de pai-
néis fotovoltaicos nas instalações da Casa 
Solar Eficiente e do Centro de Aplicação 
de Tecnologias Eficientes (Cate) permitiu a 
operação desses centros de demonstrações 
e treinamento (produtos oferecidos aos vi-
sitantes do Cepel) com menor consumo de 
energia, a partir de fontes renováveis dire-
tamente utilizadas.

Economia estimada de energia de 1.450 kWh ou 5.220 Mj em 2010.

Telhado solar do Cate: instalação com po-
tência máxima de 16 kW, injetando energia 
na rede do Cepel através de inversores de 
frequência.

Economia medida de energia de 5.654 kWh ou 20.354 Mj em 2010.

Ensaios em laboratórios de eficiência 
energética em equipamentos elétricos 
– refrigeradores, condicionadores de ar, 
lâmpadas, luminárias e reatores, motores 
elétricos.

A classificação para etiquetagem, entre outros efeitos, resulta no apri-
moramento tecnológico de aparelhos elétricos comercializados no mer-
cado nacional.

No ano de 2010 foram testados mais de 500 modelos de equipamentos 
nas áreas de refrigeração, iluminação e sistemas motrizes.

Demonstrações de tecnologias eficientes 
no uso da energia elétrica e de fontes 
renováveis (Cate)

Informação qualificada e treinamento para agentes envolvidos com efi-
ciência energética e fontes renováveis de energia (engenheiros, arquite-
tos, estudantes, profissionais de empresas do sistema elétrico, gerentes 
de utilidades industriais).

Em 2010, foram atendidos 1.014 visitantes; três diagnósticos energéti-
cos foram realizados e um curso de eficiência energética aplicado.

Eletrobras
Holding

Desenvolvimento do Programa de Qualifi-
cação de Equipamentos do Setor Elétrico 
(Qualiequip), criado em 2003 como ferra-
menta de padronização da qualidade dos 
equipamentos do setor elétrico.

Com o objetivo de reduzir as perdas de energia através do uso de trans-
formadores de distribuição mais eficientes, foi desenvolvida uma etique-
ta para garantir índices mínimos de eficiência para esse equipamento, 
numa parceria entre o Cepel, a Confederação Nacional de Indústria (CNI) 
e a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE).

Em 2010, o Qualiequip foi incluído no Programa Brasileiro de Etiqueta-
gem (PBE) do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Quali-
dade Industrial (Inmetro), com previsão de tornar a adoção da etique-
ta compulsória até 2012. O trabalho aponta uma economia de 30.000 
MWh/ano, com a troca de todo o parque de transformadores. Em 2010 
foi assinado um convênio com o CNI para a continuação dos estudos do 
impacto nas tarifas.
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Na tabela a seguir são resumidos os programas e projetos de eficiência 

energética caracterizados como iniciativas para fornecer produtos e 

serviços com baixo consumo de energia.

EMPRESA PROGRAMAS EQUIPAMENTOS TROCADOS RESULTADOS

Eletrobras Distribuição 
Alagoas

Programa de Eficiência 
Energética da Eletrobras 

Distribuição Alagoas (projeto 
Agente CEAL)

Troca de 76.798 lâmpadas. 8.759,77 MWh/ano

Troca de 6.500 geladeiras. 3.549 MWh/ano

Programas de Serviço público 
(Projeto CASAL 800)

Troca de 31 moto-bombas 
submersas da Companhia de 

Saneamento de Alagoas.
1.736,54 MWh/ano

Eletrobras Amazonas Energia
Projetos de Eficiência 

Energética em Baixa-Renda 
(Projeto de P&D)

Troca de 3.887 geladeiras. N/D(1)

Eletrobras Distribuição Piauí Projeto Agente CEPISA
Troca de 48.000 lâmpadas. R$ 947,69/kW.ano(2)

Troca de 343 geladeiras. R$ 126,48/MWh(2)

Eletrobras Distribuição 
Rondônia

Projetos que beneficiam 
consumidores de baixo poder 

aquisitivo com intervenções 
técnicas.

Troca de 6.752 geladeiras. 3.744,02 MWh/ano(3)

Troca de 27.675 lâmpadas 
incandescentes por 

fluorescentes.
5.292,79 MWh/ano(3)

Eletrobras Distribuição 
Roraima

Projetos que beneficiam 
consumidores de baixo poder 

aquisitivo com intervenções 
técnicas

Previsão de substituição de 
1000 geladeiras.

744 MWh/ano (3)

Eletrobras Distribuição Acre

Projetos que beneficiam 
consumidores de baixo poder 

aquisitivo com intervenções 
técnicas

Previsão de substituição de 
750 geladeiras.

540 MWh/ano(3)

(1) Em fase de estabelecimento de critérios para efetuar medição e verificação com previsão para abril/2012.
(2) Custo evitado unitário de demanda para baixa-tensão
(3) Potencial estimado.

Principais atividades ligadas à promoção de eficiência energética, por empresa
EMPRESA ATIVIDADES RESULTADOS

Furnas

De engenharia: estudos e projetos para me-
lhorias em instalações e sistemas elétricos 
de áreas públicas e privadas, de modo a 
torná-los energeticamente eficientes.

Uma otimização de destaque foi a modernização de 198 luminárias loca-
lizadas na sala da Assessoria de Estudos e Programas de Conservação de 
Energia (ACE) e em todas as salas do Bloco P do Escritório Central, onde 
está situado o Departamento de Educação Corporativa, o Prisma, parte 
do Departamento de Recursos Humanos e a Divisão de Cadastro de For-
necedores. Após estudo de diferentes soluções, foi empregada uma tec-
nologia de ponta no mercado, substituindo as luminárias com lâmpadas 
de 32 W por um sistema chamado Ecosystem, um processo digital com 
lâmpadas fluorescentes de 28 W, além de reatores eletrônicos com dim-
mers digitais, sistema pioneiro na América Latina. Com o investimento 
de R$ 164 mil, foram efetivadas, de acordo com as medições realizadas 
antes e depois da substituição, reduções de custo da ordem de até 80%, 
equivalentes a 6,7 MWh/ano, o que representa R$ 3 mil anuais.

Realizam-se 27 diagnósticos energéticos em escolas, hospitais, prédios 
públicos e sistema de abastecimento de água e esgoto, nos estados onde 
a empresa possui instalações. Os estudos identificaram um potencial de 
economia de 360,50 MWh/ano e de redução de demanda de 166,40 kW.

Centro de 
Pesquisas 
de Energia 
Elétrica 
(Cepel)

Internamente ao Cepel, a utilização de pai-
néis fotovoltaicos nas instalações da Casa 
Solar Eficiente e do Centro de Aplicação 
de Tecnologias Eficientes (Cate) permitiu a 
operação desses centros de demonstrações 
e treinamento (produtos oferecidos aos vi-
sitantes do Cepel) com menor consumo de 
energia, a partir de fontes renováveis dire-
tamente utilizadas.

Economia estimada de energia de 1.450 kWh ou 5.220 Mj em 2010.

Telhado solar do Cate: instalação com po-
tência máxima de 16 kW, injetando energia 
na rede do Cepel através de inversores de 
frequência.

Economia medida de energia de 5.654 kWh ou 20.354 Mj em 2010.

Ensaios em laboratórios de eficiência 
energética em equipamentos elétricos 
– refrigeradores, condicionadores de ar, 
lâmpadas, luminárias e reatores, motores 
elétricos.

A classificação para etiquetagem, entre outros efeitos, resulta no apri-
moramento tecnológico de aparelhos elétricos comercializados no mer-
cado nacional.

No ano de 2010 foram testados mais de 500 modelos de equipamentos 
nas áreas de refrigeração, iluminação e sistemas motrizes.

Demonstrações de tecnologias eficientes 
no uso da energia elétrica e de fontes 
renováveis (Cate)

Informação qualificada e treinamento para agentes envolvidos com efi-
ciência energética e fontes renováveis de energia (engenheiros, arquite-
tos, estudantes, profissionais de empresas do sistema elétrico, gerentes 
de utilidades industriais).

Em 2010, foram atendidos 1.014 visitantes; três diagnósticos energéti-
cos foram realizados e um curso de eficiência energética aplicado.

Eletrobras
Holding

Desenvolvimento do Programa de Qualifi-
cação de Equipamentos do Setor Elétrico 
(Qualiequip), criado em 2003 como ferra-
menta de padronização da qualidade dos 
equipamentos do setor elétrico.

Com o objetivo de reduzir as perdas de energia através do uso de trans-
formadores de distribuição mais eficientes, foi desenvolvida uma etique-
ta para garantir índices mínimos de eficiência para esse equipamento, 
numa parceria entre o Cepel, a Confederação Nacional de Indústria (CNI) 
e a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE).

Em 2010, o Qualiequip foi incluído no Programa Brasileiro de Etiqueta-
gem (PBE) do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Quali-
dade Industrial (Inmetro), com previsão de tornar a adoção da etique-
ta compulsória até 2012. O trabalho aponta uma economia de 30.000 
MWh/ano, com a troca de todo o parque de transformadores. Em 2010 
foi assinado um convênio com o CNI para a continuação dos estudos do 
impacto nas tarifas.

Programa de Eficiência Energética da Eletrobras  
Distribuição [GRI EN6 e EU 23]

As empresas de distribuição do Sistema Eletrobras, de acordo com a Lei 

9991/00, aplicam 0,5 % de sua receita operacional líquida em projetos vol-

tados paro o combate ao desperdício de energia elétrica, cujas diretrizes são 

definidas pela própria lei e por resoluções da Aneel. Em 2010, as empresas 

de distribuição do Sistema Eletrobras passaram a adotar protocolos de me-

dição e verificação em seus projetos de eficiência energética.
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Eletrobras

Eletrobras
Distribuição

Itaipu Binacional
Eletrobras

CGTEE

Eletrobras
Eletronuclear

Eletrobras
Cepel

Eletrobras
Eletronorte

Eletrobras
Furnas 

Eletrobras
Chesf

Eletrobras
Eletrosul

Coordenação Inter-empresas para a gestão de P&D+I criado em 2003

Câmara Técnica

Comitê Diretivo

COMITê DE INTEgRAÇÃO CORPORATIvA DE PESQUISA, DESENvOLvIMENTO 
TECNOLógICO E INOvAÇÃO (CICOP)

 Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) [GRI EU8]

As atividades de P&D+I das empresas do Sistema Eletrobras transcendem as fronteiras do próprio sistema. 
Entre seus beneficiários estão o MME, entidades setoriais como a EPE, o ONS, a Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE) e a Aneel, assim como concessionárias e fabricantes e, pode-se dizer, a sociedade como 
um todo.

O principal instrumento de gestão é o Comitê de Integração Corporativa de Pesquisa, Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação (Cicop), que coordena e incentiva as atividades de P&D+I nas empresas do Sistema 
Eletrobras, de forma a criar sinergia e otimizar a aplicação de recursos. Entre suas principais atribuições estão 
a definição de estratégias de atuação, o estímulo ao desenvolvimento da cultura de inovação, o incentivo à ob-
tenção de patentes e a proteção da propriedade intelectual. Para tanto, a Eletrobras conta com dois níveis de 
ação: um Conselho Diretor, coordenado pela Eletrobras holding, e uma Câmara Técnica, composta por repre-
sentantes das áreas de P&D+I de todas as empresas.

Dentre as atividades desenvolvidas pelo Cicop em 2010, alguma podem ser destacadas.

Planejamento Estratégico Tecnológico: •	 iniciado o desenvolvimento do Planejamento Estratégico Tecnoló-
gico da Eletrobras, que definirá o Plano Estratégico e o Sistema de Gestão para todas as empresas Eletrobras, 
projetando as grandes metas e desafios tecnológicos para o período 2010-2014.

Inventários de Projetos e Produtos:•	  continuação do inventário de todos os projetos de P&D+I em andamen-
to ou já executados pelas empresas Eletrobras, para a criação de um banco de dados que poderá subsidiar 
a definição das próximas carteiras de projetos. Paralelamente, segue o inventário de produtos tecnológicos, 
efetuado nas áreas técnicas das empresas, que gera relatório descritivo de atividades e inovações, apoiando 
a gestão de produtos.

Indicadores de resultados: •	 estruturação do Caderno de Indicadores de Resultados de Projetos de P&D+I.

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel): projetos corporativos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(P&D+I) para as empresas Eletrobras

ÁREA DE PESQUISA QTDE.

Planejamento da Expansão da Geração e da Transmissão 5

Meio Ambiente 5

Hidrologia Estocástica, Recursos Hídricos e Ventos 4

Planejamento da Operação Energética 5

Planejamento, Operação e Análise de Redes 8

Tecnologias Scada/Ems – Sage 6

Automação Local e Análise de Perturbações 2

Tecnologias de Transmissão 11

Metalurgia e Materiais 7

Monitoramento e Diagnóstico de Equipamentos e Instalações 16

Conservação e Uso Eficiente de Energia 14

Energias Renováveis e Geração Distribuída 6

Distribuição, Medição de Energia e Combate a Perdas 3

Técnicas Computacionais Aplicadas à Área Energética 2

Análise Financeira de Projetos e Tarifas 1

Confiabilidade 1

Qualidade de Energia 2

Integração de Base de Dados 1

TOTAL 99
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Gestão Estratégica da Inovação •	 Tecnológica: conclusão do curso de Gestão Estratégica da Inovação Tecnoló-
gica, ministrado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 2009 e 2010. Além da capacitação, 
foi oferecido aos representantes das áreas de P&D de todas as empresas do sistema espaço para discussão e 
reflexão sobre o tema.

Os investimentos em P&D+I estão alocados em projetos de áreas estratégicas, contribuição ao fundo setorial 
CT-ENERG, contribuição à Empresa de Pesquisa Energética e na carteira de projetos do Cepel. Destaca-se ainda 
em 2010 a consolidação da Rede de Laboratórios do Sistema Eletrobras – RELASE.

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel)

Tendo sido criado em 1974 com o objetivo de formar uma infraestrutura de pesquisa para o desenvolvimen-
to da tecnologia avançada em equipamentos e sistemas elétricos no país, o Cepel é o principal executor dos 
programas e projetos de P&D+I para o Sistema Eletrobras. Possui um extenso acervo de metodologias e pro-
gramas computacionais, aplicados ao planejamento da expansão da geração e transmissão, à operação de sis-
temas hidrotérmicos interligados e à operação da rede básica, que é utilizado em todo o setor elétrico. Apoia 
ainda importantes programas e projetos governamentais, como Luz para Todos, Proinfa, Procel e o Programa 
Nacional de Iluminação Pública e Sinalização Semafórica Eficiente – Procel Reluz.

O centro conta com uma rede de 30 laboratórios, utilizados para apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimen-
to, realizar ensaios de tipo e desenvolvimento de produtos, análises periciais e de conformidade para certifica-
ção. Além disso, desenvolve estudos e pesquisas que geram tecnologias de transmissão, os quais têm permiti-
do aumento de capacidade, melhoria de traçados de linhas e redução de faixas de passagem; monitoramento 
e diagnóstico de equipamentos; conservação e uso eficiente de energia; além de metalurgia e materiais.

Em 2010, na garantia do financiamento dos projetos de pesquisa do Cepel, as empresas Eletrobras disponibili-
zaram, através de contribuição anual, recursos da ordem de R$ 125 milhões, R$ 16 milhões como investimento 
em infraestrutura. Nesse mesmo ano, podem-se destacar importantes projetos corporativos de P&D+I desen-
volvidos pelo Cepel para as empresas Eletrobras.

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel): projetos corporativos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(P&D+I) para as empresas Eletrobras

ÁREA DE PESQUISA QTDE.

Planejamento da Expansão da Geração e da Transmissão 5

Meio Ambiente 5

Hidrologia Estocástica, Recursos Hídricos e Ventos 4

Planejamento da Operação Energética 5

Planejamento, Operação e Análise de Redes 8

Tecnologias Scada/Ems – Sage 6

Automação Local e Análise de Perturbações 2

Tecnologias de Transmissão 11

Metalurgia e Materiais 7

Monitoramento e Diagnóstico de Equipamentos e Instalações 16

Conservação e Uso Eficiente de Energia 14

Energias Renováveis e Geração Distribuída 6

Distribuição, Medição de Energia e Combate a Perdas 3

Técnicas Computacionais Aplicadas à Área Energética 2

Análise Financeira de Projetos e Tarifas 1

Confiabilidade 1

Qualidade de Energia 2

Integração de Base de Dados 1

TOTAL 99
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Água [GRI EN8]

Embora o volume de água captado pelas usinas hidroelétricas seja 
elevado, praticamente toda a água tem uso não consuntivo. A água 
é retirada do reservatório, move as turbinas para geração de energia 
elétrica, passa pelo vertedouro ou é utilizada para o resfriamento dos 
equipamentos, sendo toda devolvida ao rio de origem.

 No caso da Eletronuclear, as usinas usam uma grande quantidade de 
água do mar para refrigeração em circuito aberto, cerca de três bilhões 
de m3 no ano de 2010, mas esta água é retornada ao mar, também não 
havendo consumo. De modo similar, nas termelétricas a carvão da 
CGTEE, o volume de água utilizado para refrigeração em circuito aberto 
também é elevado, cerca de nove milhões de m3 no ano de 2010, mas a 
água retorna ao rio de origem, não havendo consumo.

Tanto nas usinas da Eletronuclear como da CGTEE existem sistemas de 
refrigeração em circuito fechado, onde há um consumo de água pro-
veniente da perda por evaporação. A reposição desta perda, somada às 
águas de serviço, é realizada com água de rio e totalizou em 2010 cerca 
de 800 mil m3 nas usinas da Eletronuclear.

A água devolvida aos corpos d’água tem sua qualidade e temperatura 
monitoradas.

Além deste consumo de água em processo produtivo, os valores apre-
sentados abaixo correspondem ao consumo administrativo de água em 
2010, nas instalações do Sistema Eletrobras.

Água utilizada para consumo administrativo, por fonte (m3)

FONTE CONSUMO

Superficial 10.091.360

Subterrânea 19.935

Empresas de abastecimento 3.108.537

Outras fontes 213.149

Foram consideradas as seguintes empresas Eletrobras: Distribuição Acre, Distribuição Piauí, Distribuição 
Rondônia, Chesf, CGTEE, Eletronorte, Eletronuclear, Eletrosul, Itaipu, Cepel, Eletrobras holding.
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contra a corrupção

As empresas devem combater a corrupção 
em todas as suas formas, inclusive extor-
são e propina;
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ética

Um dos principais marcos da Governança Corporativa em 2010 foi a publicação do Código de Ética Único das 
Empresas Eletrobras, que veio reduzir o espaço entre possíveis ambiguidades e distorções decorrentes da livre 
interpretação dos princípios éticos e compromissos de conduta no relacionamento entre administradores, 
colaboradores e todos os stakeholders das empresas do Sistema Eletrobras. 

Em 2009, o presidente da holding, junto aos presidentes das demais empresas Eletrobras, propôs o compro-
misso de construção coletiva de um código de ética. Como ação prioritária, a partir de fevereiro de 2010 houve 
seminários para os colaboradores em cada uma das empresas, a fim de colher sugestões de aproveitamento 
de seus respectivos códigos de ética. As comissões de ética das empresas Eletrobras formaram um grupo de 
trabalho que se reuniu periodicamente durante sete meses, para redigir, consolidar e validar o documento.

A minuta do código foi submetida a consulta pública restrita pelo período de um mês, através da intranet 
de todas as empresas. Cada uma das cerca de 300 sugestões enviadas foi analisada e respondida pelo grupo 
de trabalho. Em setembro de 2010, o Código de Ética foi disponibilizado na intranet e internet e, a partir de 
dezembro, foi iniciada a entrega de exemplares impressos a todos os colaboradores e demais públicos de rela-
cionamento das empresas Eletrobras. Ainda em 2010, foram publicadas versões em áudio, Braille e para visão 
subnormal, destinadas a portadores de deficiência visual, além de versões customizadas para fornecedores e 
investidores.

Conflito de interesses

Situações em que interesses particulares superpõem-se aos interesses públicos ou da coletividade configuram 
casos de conflito de interesse. O tema é endereçado de forma clara no Código de Ética, e denúncias sobre even-
tuais transgressões são tratadas pelas comissões de ética de cada empresa, que se reúnem mensalmente.

Concorrência desleal [GRI SO7]

Por se tratar de empresa prestadora de serviço de energia, bem de utilidade pública, regulado pelo governo, 
não há ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste ou monopólio contra as empresas do Siste-
ma Eletrobras.

Corrupção

Mesmo estando preparada para prevenir casos de corrupção, a Eletrobras registrou seis casos relacionados 
ao tema em 2010. Como previsto para toda denúncia encaminhada à empresa via Ouvidoria ou Comissão de 
Ética, ou ainda indicada por órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a CGU, 
todos os casos foram investigados e as medidas cabíveis foram tomadas.

RESPOSTAS A CASOS DE CORRUPÇÃO [GRI SO4]

MEDIDA QTDE. EMPRESA

DEMISSÃO OU PUNIÇÃO DE 
COLABORADORES

6
ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA

ELETROBRAS CHESF
ELETROBRAS ELETRONORTE

ROMPIMENTO OU NÃO-RENOVAÇÃO 
DE CONTRATOS

1 ELETROBRAS HOLDING
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crÉDitos
A Comunicação de Progresso do Pacto Global - 2010 foi estruturada com base no Relatório 
de Sustentabilidade da Eletrobras – 2010, cujo processo de elaboração  contou com a par-
ticipação dos empregados na coleta de dados e no levantamento de informações relativas 
aos aspectos operacionais, econômicos, sociais e ambientais. O relatório é o resultado do 
comprometimento e do trabalho colaborativo da equipe das empresas Eletrobras, de modo 
que todos os envolvidos puderam compartilhar conhecimentos e agregar informações im-
portantes que demonstram nossas ações e compromissos com a sustentabilidade.   

Coordenação Geral
Comitê de Sustentabilidade das Empresas Eletrobras

Publicação
Assessoria de Comunicação e Relacionamento
com a Imprensa

Coordenação técnica e consolidação de informações
Key Associados

Redação
Key Associados

Projeto gráfico e diagramação
I Graficci Comunicação e Design

Ilustrações
Ayssa

A Comunicação de Progresso do Pacto Global - 2010 está disponível no
formato impresso e também em versão on-line, no site www.eletrobras.com. 

Contato: pgc@eletrobras.com

Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras
Av. Presidente Vargas, 409 / 17º andar • Rio de Janeiro/RJ • CEP 20071-003
www.eletrobras.com
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