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Resumo – Apresentam-se os sistemas que a Eletrobras Furnas desenvolveu para apoiar a gestão das 
outorgas de uso de recursos hídricos, para os diversos usos da água, em todas as unidades da 
Empresa e para acompanhar as outorgas de terceiros em seus reservatórios. A gestão dos dados de 
outorgas, valendo-se de banco de dados convencionais e georreferenciados, e da interface com 
outros sistemas gerenciais, facilitará as análises através da visualização na forma de mapas 
temáticos.  
 
Abstract – This paper presents the development of Eletrobras Furnas management systems for 
supporting water use right concessions, regarding its own water uses and other water users in the 
Company’s reservoirs. Information of water use right concessions, based on conventional and 
georeferenced data base and systems interface, will allow the usage of a variety of thematic maps as 
an analytical tool. 
 

Palavras-Chave – Outorgas, Sistema de gerenciamento de reservatórios. 

 

INTRODUÇÃO 

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um ato legal emitido pelo órgão de recursos 

hídricos responsável pelo corpo d’água onde a intervenção ou obra se situa. Eletrobras Furnas não 

possuía um sistema que contemplasse todas as especificidades necessárias ao gerenciamento do 

processo de obtenção e controle das suas outorgas de uso da água. 

A maioria dos reservatórios da Eletrobras Furnas são corpos hídricos da União. As 

informações sobre as outorgas de terceiros, em seus reservatórios, concedidas pela Agência 

Nacional de Águas, ANA, são necessárias para subsidiar trabalhos em diversos órgãos da empresa. 

O acompanhamento destas outorgas é feito periodicamente através das resoluções disponíveis na 

página da ANA na INTERNET.  

A necessidade de organizar, tanto o processo de gerenciamento da outorgas da empresa para 

os diferentes usos da água, como o processo de acompanhamento do uso da água por terceiros em 
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 seus reservatórios, levou Eletrobras Furnas a estruturar sistemas de gerenciamento de outorgas.    

HISTÓRICO 

O processo de regularização do uso da água na Eletrobras Furnas foi de responsabilidade da 

Assessoria Jurídica da Presidência, até a criação da Superintendência de Gestão Ambiental, 

inicialmente na estrutura organizacional da Diretoria Institucional e, posteriormente, na estrutura da 

Diretoria de Engenharia. 

Em 2007, quando a Política de Recursos Hídricos de FURNAS foi aprovada e foi criado seu 

Comitê de Recursos Hídricos, cuja coordenação ficou a cargo da Assessoria de Políticas e Estudos 

Ambientais, sugeriu-se que os pedidos de outorga utilizassem o CNPJ da sede da empresa e 

ficassem centralizados e controlados por um único órgão. Esta medida foi motivada pela 

responsabilidade instituída às outorgas, haja visto que “a outorgada responderá civil, penal e 

administrativamente por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado 

que vier a fazer da outorga”.  

A resposta a qualquer questionamento judicial sobre a regularização do uso da água, 

normalmente é de responsabilidade da sede da empresa, no Escritório Central. As unidades 

regionais, geralmente, não têm especialistas jurídicos, nem de recursos hídricos no seu corpo 

técnico, podendo gerar alguma dificuldade no encaminhamento da resposta do processo. 

Assim, a Assessoria de Políticas e Estudos Ambientais recebeu a responsabilidade de 

responder junto aos órgãos de recursos hídricos, tanto para obtenção de outorgas como para 

indicação de representantes da empresa em fóruns de recursos hídricos. 

 

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE OUTORGAS 

Em operação desde 2005, o Sistema de Acompanhamento de Licenciamento Ambiental – 

SALA, permite a consulta das informações sobre as licenças ambientais de usinas, subestações 

linhas de transmissão e outros empreendimentos por qualquer empregado da Eletrobras Furnas, 

através da INTRANET - FURNASNet. O sistema facilita o controle dos processos de concessão e 

renovação das licenças, pois alerta para o prazo de apresentação dos documentos aos órgãos 

ambientais, sendo fundamental para as áreas regionais da Empresa que lidam diretamente com a 

fiscalização ambiental. Estendido o uso do SALA à gestão das outorgas de recursos hídricos, foi 

constatado que este sistema não atenderia plenamente ao gerenciamento que se pretendia.   
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Sistema SIG Outorgas 

Para acompanhar a validade das outorgas e disponibilizá-las em ambiente georreferenciado, 

foi contratada a Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisa e Estudos Tecnológicos, COPPETEC, 

com realização pelo Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais, IVIG. Neste contexto, foi 

desenvolvido o SIG Outorgas, aplicação baseada em Sistema de Informações Geográficas, SIG, 

restrita ao ambiente da Superintendência de Gestão Ambiental. 

O SIG Outorgas, armazena as informações sobre outorgas da Eletrobras Furnas em uma base 

de dados MSAccess, localiza-as sobre mapa apresentando níveis de alerta em função de seus prazos 

de validade. O sistema apresenta as seguintes informações sobre outorgas: Número da Resolução, 

Validade, Corpo Hídrico, Órgão Outorgante, Longitude e Latitude. 

 

Figura 1 – SIG-Outorgas - Situação das Outorgas da Eletrobras Furnas em fev/2010 

 

 Acompanhamento das outorgas de terceiros nos reservatórios da Eletrobras Furnas 

Paralelamente ao uso do sistema anteriormente descrito, a Assessoria de Políticas e Estudos 

Ambientais realizava, sem apoio de nenhum sistema informatizado, o acompanhamento da emissão 

de outorgas nos reservatórios da empresa, através de arquivos disponibilizados nas páginas da 

INTERNET pela Agência Nacional de Águas, ANA, e pelos órgãos estaduais de Minas Gerais, 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM e de São Paulo, Departamento de Águas e Energia 
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Elétrica, DAEE.  No caso da ANA, o trabalho é feito periodicamente abrindo os arquivos das 

resoluções existentes e checando se o corpo hídrico é um dos reservatórios da Eletrobras Furnas. 

Pesquisava-se também a existência de outorgas de terceiros, em outros órgãos estaduais, para 

subsidiar pareceres em resposta a consultas sobre o uso das margens dos reservatórios da Empresa.  

O monitoramento das outorgas de terceiros iniciou-se nos reservatórios apresentados na tabela 

abaixo: 

Tabela 1 – Usinas Hidrelétricas da Eletrobras Furnas onde são monitoradas outorgas de terceiros 

Bacia Usina Situação 
Área do 

reservatório (km²) 
Potência 
(MW) 

Rio 

Atlântico 
Sudeste 

Funil Operação 40,0 216 Paraíba do Sul 

Corumbá Operação 65,0 375 Corumbá 

Itumbiara Operação 778,0 2082 Paranaíba 

Furnas Operação 1.440,0 1216 Grande 

Mascarenhas de Moraes Operação 250,0 476 Grande 

Luiz Carlos Barreto de 
Carvalho 

Operação 46,7 1050 Grande 

Porto Colômbia Operação 143,0 320 Grande 

Paraná 

Marimbondo Operação 438,0 1440 Grande 

 

Ampliação do SIG Outorgas para inclusão das outorgas de terceiros 

Percebeu-se que, ampliando-se a gama de informações tratadas pelo SIG Outorgas e 

disponibilizando-as no sistema corporativo GIS Furnas, seria possível, além de manter o controle da 

validade das outorgas da empresa, também apoiar o acompanhamento das outorgas de terceiros e 

permitir que as informações fossem compartilhadas com as demais áreas da empresa, tais como: de 

engenharia do meio ambiente, hidrologia da operação, planejamento energético, jurídica, gestão de 

riscos operacionais e gestão patrimonial. 

Foi contratada a Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, Fundação CPqD, para o 

desenvolvimento de um aplicativo de software, que permitisse a inclusão das informações das 

outorgas de terceiros nos reservatórios da empresa no ambiente do SIG Outorgas. 

A ampliação do Sistema de Outorgas consiste em somar às informações atuais de Nome; 

Função; Nº da Resolução; Corpo Hídrico; Órgão Outorgante; Coordenadas Geográficas; Data da 
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Resolução; Vencimento e Alerta às informações necessárias a identificação das outorgas de 

terceiros, como as de Nº do Processo; Finalidade Principal; Modo de Uso da Água; Requerente; UF; 

Município; Volume Anual em m³ e Vazão Máxima em m³/h, além de reservar um campo livre para 

outras informações específicas das características de cada tipo de uso da água. 

A tela de cadastramento do SIG Outorgas ampliado, conforme figura abaixo, apresenta os 

atributos que atenderão, tanto às outorgas da empresa, como às outorgas de terceiros em 

reservatórios da empresa: 

Figura 2 – Tela de cadastramento de outorgas no SIG Outorgas – Exemplo de outorga de terceiros 

O sistema irá prover consultas sobre os dados armazenados, que poderão ser impressos em 

forma de relatório ou exportados para planilha Excel. 

A ampliação compreendeu também a implementação de um serviço de alerta que dispara um 

e-mail através do correio eletrônico corporativo comunicando a mudança da classificação por faixas 

de tempo pré-estabelecidas, especificadas como: a vencer a mais de 18 meses, a vencer entre 12 e 

18 meses, a vencer entre 6 e 12 meses, a vencer entre 3 e 6 meses, a vencer entre 1 e 3 meses, a 

vencer em menos de 30 dias ou já vencidas. 

Fechando o escopo da ampliação, foi desenvolvida uma interface com o sistema corporativo, 

GIS Furnas, através da exportação sistemática dos dados de outorgas para o banco de dados 
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espaciais em Oracle, que permitiu a publicação destes dados para todas as áreas que se interessem 

por estas informações. 

Além das funções básicas oferecidas pelas ferramentas SIG em geral – localização geográfica, 

aproximações, seleção de áreas, medidas de distância – as informações de outorgas poderão ser 

analisadas a partir da ativação ou desativação de camadas georreferenciadas montadas a partir das 

informações específicas a esse contexto, que funcionam como filtros que permitem mudar as 

perspectivas de análise. 

 

Figura 3 – Camadas de outorgas no sistema GIS Furnas 

Assim, a visualização das outorgas será feita de forma temática, ou seja, o usuário poderá 

escolher se deseja visualizar as outorgas por: Ano de Resolução; Função, mais aplicável às outorgas 

da Eletrobras Furnas; Finalidade Principal; Faixa de Volume Anual; Outorgante e Vencimento. 

Por exemplo, dado o tema “Ano de Resolução / Ano Corrente”: ativações ou desativações de 

camadas de ano permitem visualizar sobre o mapa as outorgas de um determinado ano ou de uma 

combinação de anos. 

No caso do tema “Finalidades / Irrigação”: ativações ou desativações de camadas de 

finalidades permitem visualizar sobre o mapa as outorgas de uma determinada finalidade ou de uma 

combinação de finalidades, por exemplo: somente outorgas de irrigação, e assim por diante. 
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No sistema GIS Furnas as outorgas podem ser visualizadas no modo “mapa” ou no modo 

“imagem de satélite”, utilizando serviço de mapas Web. 

 

Figura 4 – Modo Mapa – Outorgas de terceiros na UHE Furnas - "Protótipo da principal tela de consulta do SIG 

Outorgas da Eletrobras Furnas, produzido no âmbito de contrato com o CPqD para ampliação do sistema" 

 

 

 

Figura 5 – Modo Imagem de Satélite - Outorgas de terceiros na UHE Furnas - "Protótipo da principal tela de consulta 

do SIG Outorgas da Eletrobras Furnas, produzido no âmbito de contrato com o CPqD para ampliação do sistema" 
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Sistema de Gestão de Outorgas de Recursos Hídricos 

Em função da responsabilidade concedida à Assessoria de Políticas e Estudos Ambientais na 

representação da Eletrobras Furnas junto aos órgãos de recursos hídricos, como também, pela 

carência de uma ferramenta apropriada à administração e ao controle de todas as outorgas de 

recursos hídricos da empresa, o Departamento de Desenvolvimento de Sistemas iniciou o 

desenvolvimento de um sistema, de abrangência corporativa, denominado Sistema de Gestão de 

Outorgas de Recursos Hídricos. 

O Sistema de Gestão de Outorgas de Recursos Hídricos contemplará o gerenciamento do 

processo de obtenção, renovação e cancelamento de outorgas de recursos hídricos das unidades da 

Eletrobras Furnas e das unidades em que Eletrobras Furnas detém participação de Sociedades de 

Propósito Específico, SPEs, permitindo acompanhar todas as etapas de um processo de solicitação 

de outorga, assim como, posteriormente, quando se aplicar, acompanhar o atendimento a 

condicionantes.  

Este sistema controlará o período de vencimento das outorgas através de envio de alerta para 

os gestores, por correio eletrônico, informando-os sobre as outorgas a vencer ou já vencidas. 

Além disso, possibilitará o gerenciamento de tarefas a serem realizadas por meio de uma 

agenda de pendências, providências e exigências referentes ao processo de outorgas. Para cada 

tarefa pendente, providência ou exigência com prazo a vencer, será enviado um correio eletrônico 

de alerta, em prazos programados. 

A gestão documental das cópias dos certificados e dos outros documentos relativos a outorgas 

será atendida com o armazenamento, em um local seguro e de forma centralizada, o que facilitará a 

localização das informações. 

No que se refere às medições de volume dos usos da água, o sistema enviará um comunicado, 

através de correio eletrônico, às áreas outorgadas informando-as sobre o prazo para realizar a 

declaração de volume de consumo ou de volume efluente e estimativa de uso futuro. Estes dados 

serão armazenados e utilizados como base para que Eletrobras Furnas possa, em janeiro de cada 

ano, emitir e enviar à Agência Nacional de Águas, ANA, a Declaração Anual de Uso de Recursos 

Hídricos, DAURH. Estes dados serão armazenados para formar um histórico de uso na captação de 

água e no lançamento de efluentes obtendo-se, no futuro, estimativas mais precisas. 
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O sistema possuirá um módulo para geração de relatórios, como por exemplo, para o 

atendimento às condicionantes de licenças e relatórios gerenciais. 

Mantendo as características dos sistemas anteriores de localização geográfica das informações 

de outorgas e de sua publicação para as demais áreas da empresa, o sistema prevê o 

desenvolvimento de uma interface com o sistema GIS Furnas.  

BENEFÍCIOS ESPERADOS 

Os benefícios da implantação destes sistemas são:  

→ Segurança e integridade das informações e localização facilitada de documentos;  

→ Compartilhamento das informações de outorgas por diversos departamentos da 

Eletrobras Furnas, tais como de engenharia do meio ambiente, hidrologia da operação, 

planejamento energético, gestão de riscos operacionais, gestão patrimonial e jurídico; 

→ Ganho de eficiência na emissão das declarações para prestação de contas junto aos 

órgãos públicos; 

→ Aumento da qualidade de estimativas de utilização de recursos hídricos; e 

→ Disponibilização das informações de outorgas de forma georreferenciada permitindo a 

sua localização geográfica e análises espaciais, ampliando os subsídios para a tomada 

de decisão. 

PERSPECTIVAS FUTURAS E CONCLUSÕES 

Com o objeto de melhorar a abrangência dos sistemas, pretende-se: 

→ Acrescentar ao sistema SIG Outorgas as outorgas de terceiros emitidas pelos órgãos 

estaduais, na área do entorno dos reservatórios da empresa. Sem uma análise espacial, 

não é possível identificar se os usuários estaduais encontram-se na área de influência 

direta dos reservatórios, porque, o corpo hídrico que é informado no documento de 

outorga, normalmente é um rio de domínio estadual. Até o momento, a análise de 

outorgas de terceiros, em reservatórios da Eletrobras Furnas, ficou restrita às 

Resoluções da ANA;  
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→ Permitir, através do acesso de diversos órgãos da empresa, facilidades para pareceres 

sobre o uso das margens dos reservatórios, ações ambientais, a gestão de riscos e a 

gestão sócio patrimonial; 

→ Negociar interfaces com os órgãos outorgantes de forma a possibilitar a obtenção dos 

dados de outorga diretamente de seus bancos de dados ou do CNARH, inclusive 

outorgas concedidas a terceiros atuantes nos reservatórios da Eletrobras Furnas, 

eliminando-se com isso o trabalho manual hoje realizado; 

→ Apoiar a elaboração dos dados que compõe os índices dos relatórios de 

sustentabilidade e do DOW JONES e ISE BOVESPA; 

→ Apoiar o controle do pagamento pelo uso de recursos hídricos; e 

→ Apoiar o gerenciamento da participação da empresa em fóruns de recursos hídricos. 

Eletrobras Furnas pretende acompanhar a emissão de outorgas de terceiros nos reservatórios 

de suas usinas hidrelétricas, que ainda estão em construção, bem como, nos reservatórios das usinas 

em que participa em parceria de empreendimentos hidrelétricos.  

Tabela 2 – Usinas Hidrelétricas da Eletrobras Furnas, ou em parcerias,  

em cujos reservatórios ainda não são monitoradas outorgas de terceiros. 

Bacia Usina Situação 
Área do 

reservatório 
(km²) 

Potência 
Instalada 

(MW) 

Rio 

Santo Antônio (1) Construção 271,3 3.150 Madeira 
Amazonas 

Teles Pires (1) Projeto 134,7 1.820 Teles Pires 

Serra da Mesa (1) Operação 1.784,0 1275 Tocantins 
Tocantins 

Peixe Angical (1) Operação 236,0 452 Tocantins 

São 
Francisco 

Retiro Baixo (1) Operação 22,6 82 Paraopeba 

Doce Baguari (1) Operação 13,8 142 Doce 

Paraíba do 
Sul 

Simplício / Anta Construção 15,7 333,7 Paraíba do Sul 

Batalha Construção 138,1 52,5 São Marcos 
Paraná 

Serra do Facão (1) Operação 232,4 210 São Marcos 

Paraguai Manso (1) Operação 427,0 212 Manso 

Uruguai Foz do Chapecó (1) Operação 84,4 855 Uruguai 

(1) Usinas construídas ou a serem construídas em parceria 
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