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POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS EM FURNAS 

Luiza Cristina Krau de Oliveira1, Danilo Lopes Marques da Silva2 & João Leonardo Soito3 

RESUMO --- FURNAS deu um grande passo quando aprovou sua Política de Recursos 
Hídricos ratificando que futuramente tenha-se na empresa um modelo sustentável de 
desenvolvimento no que diz respeito ao aproveitamento deste recurso natural de suma importância, 
a água. Este trabalho apresenta a abrangência da área de atuação de FURNAS e os princípios que 
norteiam a Política Ambiental e a Política de Recursos Hídricos da empresa. 

ABSTRACT --- FURNAS took a remarkable step when it approved its Water Resources Politics 
confirming that in a near future the company will have a development sustainable model in what 
concerns the use of this natural resource of such great importance, the water. This paper presents the 
areas where FURNAS acts and the principles that guide its Environmental Politics and its Water 
Resources Politics.  
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1 - INTRODUÇÃO 

FURNAS, criada em 1957 para construir a primeira usina hidrelétrica de grande porte no país, 

desenvolveu significativa capacitação tecnológica e implantou infra-estrutura em diversas áreas, 

vencendo os desafios que se apresentaram nesta trajetória. Na área de recursos hídricos, acumulou 

ao longo destes 50 anos, vasta experiência em Hidrometria Básica, Hidrologia, Limnologia, 

Hidráulica Experimental e em aplicações sofisticadas de informações hidrometeorológicas e de 

qualidade da água para a engenharia, operação e manutenção de aproveitamentos hidrelétricos e 

termelétricos e de sistema de transmissão.  

A gestão de recursos hídricos no Brasil sofreu diversas modificações, principalmente após a 

aprovação da Lei 9.433/97, que introduziu dentre outros fundamentos, a gestão descentralizada dos 

recursos hídricos.  Por ter a água como seu principal insumo de produção, FURNAS acompanhou 

estas modificações e participou do processo de gestão de recursos hídricos se adaptando às 

mudanças. 

2 – FURNAS E OS RECURSOS HÍDRICOS 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. conta com um sistema elétrico constituído de duas 

usinas termelétricas, onze usinas hidrelétricas em operação, seis projetos de usinas hidrelétricas em 

fase de projeto básico/construção e diversas subestações e linhas de transmissão. 

O uso da água nas usinas termelétricas e nas subestações é considerado como uso industrial 

das águas, mas no caso do uso para geração hidrelétrica, mesmo não implicando em consumo 

efetivo da água, seu uso deve ser gerido, pois interfere no volume e na disponibilidade dos demais 

usos da água. 

Pelo fato da maioria dos grandes aproveitamentos hidrelétricos estar localizada em rios de 

domínio federal, a articulação do setor elétrico junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 

CNRH, pode ser mais efetivamente sentida do que junto aos Conselhos Estaduais. Junto ao CNRH 

a representação das 11 maiores empresas geradoras de energia elétrica se dá através da Associação 

Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica (ABRAGE). 

Apesar de FURNAS participar ativamente, no segmento usuário, de uma série de comitês de 

bacias hidrográficas, conselhos estaduais e câmaras técnicas, que discutem os múltiplos aspectos da 

gestão descentralizada dos recursos hídricos, a empresa sentiu a necessidade de se organizar para 

uma representação nos diversos fóruns de recursos hídricos. Diversos setores na empresa têm 

acompanhado as discussões sobre a utilização da água, como a Assessoria de Assuntos Judiciais, a 

Superintendência de Gestão Ambiental, através da Assessoria de Políticas e Gestão Ambiental, os 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 3 

Departamentos de Planejamento da Operação, de Engenharia Civil, de Meio Ambiente, 

Planejamento da Expansão, entre outros. 

 

Quadro 1 – Usina Hidrelétricas e Termelétricas de FURNAS. 

Bacia Usina Situação Tipo 

Potência 

Instalada 

(MW) 

Rio 

Serra da Mesa (1) Operação UHE 1275 Tocantins 
Tocantins 

Peixe Angical (1) Operação UHE 452 Tocantins 

São 
Francisco 

Retiro Baixo (1) Construção AHE 82 Paraopeba 

Doce Baguari (1) Projeto e Construção AHE 142 Doce 

Funil Operação UHE 216 Paraíba do 
Sul 

Simplício / Anta Projeto e Construção AHE 333,7 Paraíba do 
Sul 

Paraíba do 
Sul 

Campos Operação UTE 30 Paraíba do 
Sul 

Atlântico 
Sudeste 

Santa Cruz Operação e Ampliação UTE 775 Guandu 

Batalha Projeto e Construção AHE 52,5 São Marcos 

Serra do Facão (1) Construção AHE 210 São Marcos 

Corumbá Operação UHE 375 Corumbá 

Itumbiara Operação UHE 2082 Paranaíba 

Furnas Operação UHE 1216 Grande 

Mascarenhas de 
Moraes 

Operação UHE 476 Grande 

Luiz Carlos Barreto de 
Carvalho 

Operação UHE 1050 Grande 

Porto Colômbia Operação UHE 320 Grande 

Paraná 

Marimbondo Operação UHE 1440 Grande 

Paraguai Manso (1) Operação UHE 212 Manso 

Uruguai Foz do Chapecó (1) Construção AHE 855 Uruguai 

(1) Usinas construídas ou a serem construídas em parceria 

Devido à abrangência geográfica da área de atuação da empresa não se justifica concentrar 

todas as representações nos órgãos lotados na sede da empresa, no Rio de Janeiro. Dadas as 

particularidades regionais, faz-se necessário dividir as representações com órgãos regionais, porém, 

para haver uma descentralização é preciso coordenação, capacitação, diálogo, integração, 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 4 

articulação, acompanhamento e retorno entre os diferentes órgãos da empresa atuam direta ou 

indiretamente em recursos hídricos. 

3 – POLÍTICAS: AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS DE FURNAS 

Como todas as atividades econômicas, a implantação de um parque gerador composto 

principalmente de usinas hidrelétricas provoca impactos sociais, econômicos e ambientais nas áreas 

onde são instalados. 

FURNAS aprovou, em 1998, sua política ambiental e, agora, em 2006, aprovou sua política 

de recursos hídricos. 

3.1 – A Política Ambiental  

Em março de 1998, FURNAS, como empresa de geração e transmissão de energia, instituiu 

sua Política Ambiental firmando a atuação da empresa nas questões relativas ao meio ambiente, 

dentro da filosofia do desenvolvimento sustentável. 

A Política Ambiental de FURNAS está baseada nos seguintes princípios: 

• Integração da Política Ambiental às demais políticas da empresa; 

• Incorporação da componente ambiental às etapas do planejamento, projeto, construção e 

operação de seus empreendimentos; 

• Atendimento à legislação ambiental e aos compromissos ambientais assumidos; 

• Publicação das informações ambientais associadas a seus empreendimentos; 

• Diálogo com empregados, comunidades e demais partes interessadas, visando a troca de 

informações e a busca de soluções participativas; 

• Promoção de treinamento e participação em ações de educação ambiental, no que se refere 

às atividades da empresa; 

• Aperfeiçoamento de processos e incorporação de novas tecnologias visando à melhoria 

contínua do desempenho ambiental e 

• Racionalização dos recursos naturais e combate ao desperdício de energia elétrica. 

3.2 – A Política de Recursos Hídricos 

Em abril de 2006 foi criado um Grupo de Trabalho para formular uma Política de Recursos 

Hídricos para FURNAS, consoante às demais políticas internas da empresa, em especial a Política 

Ambiental. 

A Política de Recursos Hídricos tem como objetivo estabelecer princípios que orientem a 

Companhia quanto aos critérios de utilização de recursos hídricos no cumprimento de suas 

atividades. 
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A implementação de uma política interna de recursos hídricos, em atendimento à legislação e 

aos compromissos ambientais assumidos, é imprescindível para que FURNAS cumpra sua missão e 

mantenha seu padrão de excelência no ciclo de energia elétrica, contribuindo para o bem estar da 

sociedade, o desenvolvimento tecnológico e a conservação do meio ambiente. 

A Política de Recursos Hídricos será norteada pelos seguintes princípios: 

• Integrar esta política à Política Nacional de Recursos Hídricos e às demais políticas da 

Companhia.  

• Promover a integração com as comunidades, associações e demais partes interessadas 

visando à troca de informações que auxiliem a implementação da Política de Recursos Hídricos, de 

forma participativa. 

• Atuar em articulação com os órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, visando atenuar os efeitos 

adversos de eventos hidrológicos críticos sobre as populações situadas em locais que sofram 

influência dos empreendimentos da Companhia. 

• Promover o uso racional de água, de forma a assegurar o atendimento ao mercado de energia 

elétrica sob responsabilidade da Companhia, considerando seus usos múltiplos. 

• Acompanhar o comportamento limnológico e da qualidade da água dos reservatórios das 

usinas da Companhia e dos demais corpos hídricos utilizados pelos empreendimentos de FURNAS, 

propondo medidas para prevenir e mitigar eventuais impactos nos recursos aquáticos, junto aos 

órgãos ambientais competentes, quando pertinente. 

• Atuar na gestão dos recursos hídricos das bacias hidrográficas onde estão localizados seus 

empreendimentos. 

• Promover a capacitação dos empregados de FURNAS, visando aprimorar o conhecimento 

sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, bem como a sua representação em fóruns de recursos hídricos. 

• Aplicar os princípios desta Política às etapas de planejamento, projeto, construção e 

operação de seus empreendimentos. 

O desdobramento mais imediato deve ser a criação de um colegiado na Companhia, que 

deverá planejar, coordenar, orientar e avaliar as atividades relativas à implementação da Política de 

Recursos Hídricos de FURNAS, bem como promover sua revisão e atualização, quando necessário. 

Este Colegiado deverá elaborar instruções normativas, a serem submetidas à Diretoria da Empresa, 

versando sobre temas relativos à gestão integrada e participativa de recursos hídricos por FURNAS, 

para orientar o cumprimento dos princípios desta política. 

Pretende-se que a implantação da Política de Recursos Hídricos em FURNAS atenda a 

algumas características peculiares, como as relacionadas abaixo, consideradas relevantes: 
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- Multidisciplinariedade: ao decidir sobre as questões de recursos hídricos, os Conselhos e 

Comitês de Bacia freqüentemente têm de considerar outras áreas do conhecimento, necessitando da 

cooperação de engenheiros, advogados, biólogos, químicos, sociólogos, pedagogos, etc. É desejável 

que o participante de FURNAS possa contar com o suporte das diferentes capacitações que a 

própria empresa já dispõe; 

- Capacitação em recursos hídricos: é desejável que os representantes tenham um 

conhecimento básico mínimo da Lei da Águas, das responsabilidades e competências dos 

colegiados de que participa, dos conceitos de gestão descentralizada de recursos hídricos e de outras 

legislações pertinentes, além de noção clara das implicações que as deliberações destes fóruns 

podem vir a ocasionar sobre as unidades da empresa; 

- Especialidade: Câmaras Técnicas tratam de problemas específicos e Comitês de Bacia 

tratam de regiões específicas, sendo desejável que o representante da empresa tenha um 

conhecimento mais aprofundado do tema objeto do colegiado do qual participa; 

- Uso Racional da Água: Estima-se que o desperdício de água no Brasil pode chegar a 45% do 

volume ofertado. É desejável que FURNAS controle o uso em todas as suas unidades. 

4 – REPRESENTAÇÕES DE FURNAS EM FÓRUNS DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

A participação de FURNAS como um dos usuários da água nestes fóruns de discussão e de 

decisão é, em geral, setorial. Dependendo do porte das empresas elas devem se articular para terem 

seus interesses adequadamente representados. Como tais participações sempre envolvem dedicação 

de tempo de pessoal e outros custos, há que se buscar um equilíbrio no nível de participação e o 

retorno em termos de benefícios auferidos e/ou perdas evitadas, por isto uma empresa deve buscar 

assumir a representação do setor nos fóruns cujas decisões lhe causem maior impacto. 

Diversos Conselhos Estaduais e Comitês de Bacia já estão implantados e transformados em 

local de decisão sobre as principais iniciativas de gestão das águas. Os impactos devem ser 

avaliados antes da aprovação dos Planos de Recursos Hídricos Estadual ou da bacia, antes da 

definição das normas e procedimentos sobre a concessão da outorga de direito de uso das águas, da 

decisão sobre a cobrança pelo uso das águas, da definição da agenda de prioridades da bacia e da 

aprovação do plano de investimentos, incluindo a aplicação dos recursos eventualmente arrecadados 

pelo uso dos recursos hídricos. 

A representação da empresa atualmente ocorre em Câmaras Técnicas do CNRH, no CERH-RJ 

e suas Câmaras Técnicas, mas em outros Conselhos Estaduais a empresa também poderia verificar a 

necessidade de acompanhamento.  
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Apesar de ser conveniente que a empresa participe de todos os fóruns existentes em sua área 

de atuação, a realidade é que são muitos os comitês já implantados e outros tantos em fase de 

implantação para que esta participação se dê por inteiro. 

Abaixo, encontram-se listados alguns comitês de bacia e as unidades de FURNAS que se 

encontram em sua área de abrangência: 

4.1. Comitês de bacia de rios de domínio federal: 

- Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul - CEIVAP: UHE Funil, AHE Simplício, 

Subestações de Guarulhos e Cachoeira Paulista. 

- Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ: Subestação de 

Campinas. 

- Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba (em formação, com Diretoria Provisória): 

UHE Itumbiara e UHE Corumbá. 

- Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Doce: AHE Baguari. 

Deveria haver um acompanhamento, quando do início da formação de comitês, nos rios 

Grande, Tocantins, Uruguai e Paraguai. 

4.2. Comitês de bacia de rios de domínio estadual: 

4.2.1 Estado do Rio de Janeiro - RJ: 

- Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Guandu – Comitê Guandu: UTE Santa Cruz; 

- Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Macaé: Subestação de Rocha Leão; 

- Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e 

Jacarepaguá: UTE São Gonçalo (desativada), Subestações de Adrianópolis, de São José, do Grajaú 

e de Jacarepaguá. 

4.2.2 Estado de Minas Gerais - MG: 

- Comitê da Bacia Hidrográfica do Entorno do Lago de Furnas - GD3: afluência ao 

reservatório da UHE Furnas; 

- Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Verde – GD4: afluência ao reservatório da UHE 

Furnas; 

- Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Sapucaí – GD5: afluência ao reservatório da UHE 

Furnas; 

- Comitê das Bacias Hidrográficas dos Afluentes dos Rios Pardo e Mogi-Guaçu  - GD6: 

Subestação de Poços de Caldas; 

- Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo rio Grande - GD8: afluência ao reservatório da UHE 

Marimbondo. 
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4.2.3 Estado de São Paulo - SP: 

- Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul – trecho estadual da bacia do rio Paraíba 

do Sul: Subestações de Guarulhos e de Cachoeira Paulista;  

- Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê: Subestações de Tijuco Preto e de Mogi das 

Cruzes; 

- Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sorocaba e Médio Tietê: Subestação de Ibiúna;  

- Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré: Subestação de Araraquara; 

- Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema: Subestação de Itaberá. 

4.2.4 Estado de Goiás - GO: 

- Comitê Meia Ponte: Subestação Bandeirante e Laboratório de Goiânia. 

A quantidade de fóruns diferentes dificulta uma representação centralizada, mas, para uma 

participação descentralizada, ainda há deficiências a serem resolvidas, como, por exemplo, 

promover a capacitação dos representantes nos aspectos legais da gestão de recursos hídricos e na 

identificação de possíveis impactos para a empresa. 

5 – CONCLUSÕES 

 A política de meio ambiente e a de recursos hídricos não foram elaboradas e aprovadas para 

serem um conjunto de princípios listados, mas pauta de ações que orientem a empresa a padronizar 

e consolidar procedimentos adotados em todas as áreas de FURNAS. 
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