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RESUMO

O Informe Técnico trata do processo de inserção de
FURNAS no cenário de Gestão Ambiental delineado
na atual década, apresentando seus antecedentes, o
desenvolvimento da Política Ambiental da Empresa e a
participação em nível nacional e internacional na
elaboração das normas de Gestão Ambiental da série
ISO 14000. Aborda ainda, mais detalhadamente, o
processo de implementação e certificação do Sistema
de Gestão Ambiental (SGA) da Subestação de Ibiúna,
que veio a se tornar a primeira unidade do Setor
Elétrico da América Latina a obter um certificado de
conformidade com a norma NBR ISO 14001.

PALAVRAS-CHAVE
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1.0 - INTRODUÇÃO

O modelo de desenvolvimento hoje vigente na quase
totalidade dos países pressupõe uma utilização infinita
de recursos naturais em um planeta com uma
disponibilidade de fontes de matéria-prima e energia
reconhecidamente finitos.

Somando-se à utilização pouco criteriosa dos recursos
naturais, há de se mencionar os problemas ambientais
gerados sistematicamente em decorrência do
lançamento de efluentes líquidos, emissões
atmosféricas, resíduos sólidos, geração de ruídos,
radiações, etc., além dos riscos de acidentes ambientais
de maiores proporções durante o processo de

manufatura de produtos e seu respectivo consumo. A
energia elétrica, e consequentemente seu processo de
geração, transmissão e distribuição, são elementos
intrínsecos e estratégicos na cadeia produtiva da
sociedade contemporânea.

A crescente pressão de consumidores, investidores,
comunidades e grupos ambientalistas  contribuiu
substancialmente para uma nova postura ambiental das
empresas na década de 90, fazendo com que o setor
produtivo adotasse uma postura pró-ativa no trato da
questão ambiental. A contribuir para esta mudança,
cabe mencionar a Conferência das Nações Unidas para
o Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92 - e a
publicação da Carta Empresarial para o
Desenvolvimento Sustentável pela Câmara de
Comércio Internacional.

O conhecimento técnico-científico relativo ao meio
ambiente evoluiu consideravelmente nas últimas
décadas, fazendo com que praticamente qualquer
problema ambiental possa, hoje, ser adequadamente
equacionado, na medida em que são disponibilizados
recursos financeiros para tal. Em contrapartida, a
evolução do conhecimento em termos gerenciais, no
tocante à área ambiental, ficou aquém do ritmo de
desenvolvimento do conhecimento científico-
tecnológico, limitando-se, na maioria dos casos, apenas
ao equacionamento de questões imediatistas de caráter
legal.

Consciente desta defasagem gerencial e sintonizada
com a nova modelagem da questão ambiental na atual
década, a ISO – International Organization for
Standardization, decide criar em 1993 o Comitê
Técnico  207,    com  a   responsabilidade  de   elaborar
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normas sobre Gestão Ambiental, das quais pode se
destacar a ISO 14001: Sistemas de Gestão Ambiental –
Especificação e Diretrizes para Uso, que apesar de
voluntária, vem sendo largamente utilizada por
empresas com posturas pró-ativas em todo o mundo.

2.0 - HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO DE
FURNAS NO ÂMBITO DA SÉRIE ISO 14000

No decorrer do ano de 1994, são formados grupos de
estudos internos, denominados Redes Temáticas, com
o envolvimento de diferentes órgãos da Empresa.
Dentre os vários grupos formados, foi criada a Rede
Temática Política Ambiental, que contou com a
participação de 40 profissionais incumbidos de
desenvolver a Política Ambiental de Furnas.

Paralelamente ao desenvolvimento da Política
Ambiental, Furnas começa a participar da elaboração
das normas de Gestão Ambiental da Série ISO 14000,
no âmbito do ABNT/GANA (Associação Brasileira de
Normas Técnicas/ Grupo de Apoio à Normalização
Ambiental). Para tanto, é formado em 1995 o GANA
Furnas, com estrutura de grupos de trabalho (GT’s)
idêntica à do ABNT/GANA, que por sua vez
reproduziu a estrutura existente no ISO TC 207
(Comitê Técnico da ISO responsável pela elaboração
das normas da série ISO 14000). A participação de
Furnas se deu em todos os GT’s, podendo-se destacar
os de Sistemas de Gestão Ambiental (SC1), Auditoria
Ambiental (SC2), Avaliação de Desempenho
Ambiental (SC4), e Avaliação de Ciclo de Vida (SC5).
Furnas integrou a delegação brasileira em várias
reuniões plenárias internacionais do ISO TC 207, com
patrocínio do CNPq, tendo chefiado em 1998 a
delegação brasileira no SC1, responsável pela
elaboração da norma ISO 14001.

A norma ISO 14001 apresenta-se, sem dúvida, como
um paradigma no trato da questão ambiental na atual
década. Entretanto, ela isoladamente não se constitui
em um mecanismo totalmente eficaz no tocante às
exigências de confiabilidade impostas no
relacionamento cliente/fornecedor, organização/partes
interessadas, organização/órgãos de controle e
organização/organismos de financiamento, entre
outros. Para que o processo seja transparente e possua
efetivamente credibilidade, faz-se necessária a adoção
de mecanismos adicionais, que tratam da certificação
de organizações e do credenciamento de organismos de
certificação de sistemas de gestão ambiental. Com esta
finalidade, foi criada a CCA (Comissão de Certificação
Ambiental), no âmbito do INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial), com o objetivo de discutir e disciplinar o
processo de certificação ambiental no Brasil, através de
um conjunto de normas específicas sobre o tema.

Furnas contribuiu novamente com uma participação
significativa nos GT’s, assumindo coordenações e
representando o Brasil, também com recursos do
CNPq, em reuniões internacionais do IAF
(International Accreditation Forum) e ISO CASCO
(ISO Conformity Assesment Committee) sobre o
processo de credenciamento de organismos de
certificação de SGA.

A aquisição de experiência advinda da participação nas
Redes Temáticas e nestes fóruns, contribuiu para que
Furnas decidisse implementar um projeto piloto de
Sistema de Gestão Ambiental em uma de suas
unidades operacionais. A escolha da SE Ibiúna para o
projeto piloto se deu em virtude da mesma já possuir à
época uma cultura gerencial que incorporava
elementos da Qualidade Total, que poderiam vir a
auxiliar o processo de implementação do SGA, além de
ter sido concebida originalmente com um projeto que
contemplava aspectos ambientais significativos, e de
possuir um programa de reflorestamento de porte em
andamento.

3.0 - A SUBESTAÇÃO DE IBIÚNA

A Subestação de Ibiúna, localizada no município de
Ibiúna – SP, pertence ao Sistema de Transmissão de
Corrente Contínua de Furnas Centrais Elétricas S.A.
Sua principal atividade consiste em receber energia
elétrica oriunda da UHE Itaipu, transmitida em
corrente contínua através da Subestação de Foz do
Iguaçu, convertê-la em corrente alternada e
disponibilizá-la nas linhas de transmissão que se
interligam ao sistema sudeste brasileiro em São Paulo,
Campinas e Mogi das Cruzes. É a maior estação
conversora de corrente contínua em alta tensão
(HVDC) do mundo, tanto em relação ao nível de
tensão, quanto em relação à potência instalada. Em
suas instalações trabalham, em média, 200 pessoas,
entre empregados próprios de FURNAS, contratados e
prestadores de serviços. A Subestação possui uma área
total de 2 450 000 m2 , sendo 630 000 m2 de área
energizada. Sua potência de conversão é da ordem de
6 300 000 KW, tensão em corrente contínua +/- 600
000 V(cc) e tensão em corrente alternada de 345 000
V(ca). A responsabilidade da SE Ibiúna no
atendimento à carga média do Estado de São Paulo é
de aproximadamente 41%, da Região Sudeste – 20% e
do Brasil – 13% (dados referentes a períodos de carga
média – novembro de 1998).

4.0 - O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA
SUBESTAÇÃO IBIÚNA

A implantação do SGA na SE Ibiúna teve início em
maio de 1997, através de um ciclo de reuniões com
diversas áreas de Furnas passíveis de interação com a
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Subestação, com o objetivo de identificar aquelas que
efetivamente deveriam ser consideradas no escopo do
SGA. De posse dessas informações, foi realizado
workshop com representantes das diversas áreas que
teriam participação integral ou pontual no processo de
implantação do SGA. Ao final deste workshop de
nivelamento de conhecimento, foram definidas
estratégias de implantação do Sistema, contemplando-
se todos os itens da norma NBR ISO 14001, além de
atividades adicionais não previstas no documento
normativo. Os requisitos da Norma foram
contemplados pelo SGA com o tratamento apresentado
a seguir.

4.1 - Política ambiental

Considerando que a variável ambiental é parte
fundamental de sua gestão empresarial, a Subestação
de Ibiúna, em consonância com a Política Ambiental
de Furnas, compromete-se a desenvolver suas
atividades de acordo com os seguintes princípios:

• Incorporação da variável ambiental ao
desenvolvimento das atividades de operação,
manutenção, ampliação e desativação de suas
instalações.

• Atendimento da legislação ambiental pertinente às
suas atividades como padrão mínimo, buscando a
melhoria contínua do sistema de gestão e de seu
desempenho ambiental.

• Disponibilização às partes interessadas das
informações ambientais associadas a suas
atividades.

• Manutenção de diálogo com  funcionários e
contratados, comunidade e demais partes
interessadas, tendo em vista a troca de
informações e a busca de soluções participativas.

• Promoção de treinamentos e programas de
conscientização para seus funcionários e
contratados, e participação em ações de educação
ambiental, no que se refere a suas atividades.

• Incorporação de tecnologias economicamente
viáveis, visando a racionalização do uso de
recursos naturais, a conservação de energia e a
prevenção da poluição.

4.2 - Aspectos ambientais

Inicialmente a Subestação foi subdividida em áreas e
sistemas de forma a facilitar a identificação de suas
respectivas atividades. Foram, a partir daí,
identificados os aspectos e impactos sobre o meio
ambiente decorrentes dessas atividades. Após esta
identificação geral, foram utilizados filtros de
significância para a definição dos aspectos/impactos
efetivamente significativos, que deveriam ser tratados
no âmbito do SGA através do estabelecimento de

objetivos e metas, controles operacionais e/ou
elaboração de procedimentos específicos. Procedeu-se
ainda à identificação dos aspectos associados a riscos
potenciais ao meio ambiente, decorrentes das
atividades desenvolvidas na SE.

De um total inicial de 163 aspectos ambientais,
chegou-se, após a utilização de filtros de significância,
a 66 aspectos significativos, sendo 41 decorrentes de
atividades de rotina ou manutenção e 25 associados a
riscos ao meio ambiente.

Os principais aspectos e riscos ambientais da SE Ibiúna
estão relacionados ao lançamento de efluentes líquidos
(sanitários, separador de água e óleo, torres de
resfriamento), à geração de resíduos (manutenção
geral, borras oleosas, refeitório), à utilização de
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, à
utilização de produtos perigosos, mesmo que em
pequena escala, aos riscos de incêndio, explosão e/ou
vazamento de óleo mineral dos transformadores
(alguns com 130 000 litros) e riscos de interrupção
acidental de energia elétrica, entre outros.

Com vistas ao atendimento ao requisito 4.3.1 da norma
NBR ISO 14001, no que diz respeito à identificação de
aspectos ambientais “sobre os quais presume-se que ela
(organização) tenha influência”, foi elaborado
procedimento que trata da aquisição de produtos e
serviços associados a aspectos ambientais
significativos.

4.3 - Requisitos legais e outros

O processo de coleta, análise de aplicabilidade e
avaliação do atendimento à legislação referente às
atividades da SE Ibiúna foi totalmente sistematizado.
Inicialmente efetuou-se uma compilação da legislação
ambiental aplicável em nível federal, estadual e
municipal, num total de 79 Leis, Decretos, Resoluções,
Portarias e Instruções Normativas, além de 29
documentos normativos oriundos da ABNT, Planos
Diretores Municipais, de Meio Ambiente, etc.

Uma vez efetuada a compilação, foi realizada
avaliação de aplicabilidade dos documentos
selecionados, considerando-se como de aplicação
específica aqueles contendo requisitos técnicos e/ou
administrativos a serem cumpridos, como por exemplo
padrões de emissão. Os documentos considerados de
aplicação geral são aqueles constantes de textos legais
não específicos, como Constituição Federal, Estadual e
demais leis de cunho informativo.
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4.4 – Objetivos, metas e programa de gestão
ambiental

Com base na identificação dos aspectos e impactos
ambientais, da respectiva avaliação de significância, e
de posse dos requisitos legais e normativos
efetivamente aplicáveis às atividades da Subestação,
foi definido um conjunto de objetivos, metas e ações,
cuja consecução foi planejada através do Programa de
Gestão Ambiental (PGA). Neste Programa foram
definidas as responsabilidades pelas ações, os prazos
de atendimento e assegurados os recursos necessários.
Como principais metas para o próximo biênio, pode-se
destacar, entre outras, a redução de 40 MWh/mês no
consumo de energia elétrica, advindo da substituição
do conjunto motor/ventilador do sistema de
refrigeração dos conversores e síncronos. Consta ainda
do PGA o plantio de 100 000 árvores em área da
Subestação, das quais 34 000 já encontram-se
plantadas.

4.5 – Estrutura e responsabilidade

Foi elaborada matriz onde são descritos e subdivididos
os diversos requisitos da norma NBR ISO 14001, com
atribuição de responsabilidades às várias Divisões e
demais níveis hierárquicos que compõem a estrutura do
SGA. A responsabilidade pelo desenvolvimento e
manutenção do SGA foi atribuída ao Representante da
Administração (RA). O núcleo básico de implantação
foi composto por 06 profissionais, sendo 04 do
Departamento de Produção São Roque, 01 do
Departamento de Meio Ambiente e 01 do
Departamento de Segurança e Higiene Industrial. Em
momentos distintos, conforme a demanda, foram
requisitados outros profissionais das áreas de Meio
Ambiente, Segurança e Higiene Industrial,
Treinamento, Organização e Métodos, Comunicação
Social, Patrimônio Imobiliário, Jurídico, Inspeção e
Avaliação Industrial, entre outros. O setor de Furnas
responsável por assuntos afetos à Qualidade Total
desempenhou o papel de facilitador institucional do
processo.

4.6 – Treinamento, conscientização e competência

O conjunto de atributos e responsabilidades de cada
função, denominado Perfil Profissional, foi levantado
com o auxílio do núcleo institucional de Furnas
responsável por seu desenvolvimento. Procedeu-se, ,
então, à elaboração do Plano de Desenvolvimento, que
explicita as competências necessárias para o
desempenho de cada função e respectivas ações de
desenvolvimento. Com base neste Plano, foi elaborado
o Programa Anual de Treinamento, que tem por
objetivo o desenvolvimento e aprimoramento da

competência profissional dos empregados e
contratados frente aos requisitos do SGA.

Foram ministrados 53 cursos e palestras, tendo sido
abordados temas tais como técnicas de implementação
de SGA, legislação ambiental, conscientização sobre
problemas ambientais, cursos específicos sobre
procedimentos administrativos e operacionais, e
auditoria de SGA. Este último possibilitou a formação
de 22 auditores internos de SGA.

4.7 - Comunicação

Este requisito da Norma foi contemplado através da
elaboração de procedimentos específicos sobre os
processos de comunicação interna e externa. A
comunicação interna envolve o recebimento,
tramitação, análise, resposta e registro da comunicação
dentro dos limites da SE Ibiúna, em assuntos
relacionados ao SGA, envolvendo a comunicação
verbal, escrita ou eletrônica.

A sistemática adotada para a comunicação externa é
semelhante à anterior, sendo que, para fins do SGA,
são consideradas como partes interessadas externas os
órgãos governamentais em nível federal, estadual e
municipal, organizações não governamentais,
instituições de ensino, imprensa e comunidade local,
entre outros.

4.8 - Controle de documentos

A documentação do SGA é composta por documentos
internos e externos à SE Ibiúna. Os documentos
internos são controlados pela Subestação, enquanto que
os externos são mantidos em sua versão mais
atualizada, sendo o controle exercido pelo emitente.

O Controle de Documentos objetiva estabelecer
responsabilidades e sistemáticas para a elaboração,
aprovação, divulgação, atualização e descarte de
documentos no âmbito do SGA. A Lista Mestra de
Documentos conta com 57 títulos.

4.9 – Controle operacional

Foram elaborados procedimentos específicos de
controle operacional referentes às atividades associadas
aos aspectos ambientais significativos da SE Ibiúna.
Além destes, foram também considerados os
procedimentos institucionais de manutenção de
instrumentos e equipamentos já existentes em Furnas,
constantes do Manual de Campo. Como exemplo do
primeiro grupo de procedimentos, pode-se mencionar:
Operação da Estação de Tratamento de Água e do
Sistema Secundário, Operação da Estação de
Tratamento de Esgoto, Gerenciamento de Resíduos,
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Operação e Manutenção do Separador de Água e Óleo,
Manutenção de Equipamentos e Calibração de
Instrumentos Críticos para o SGA.

4.10 – Preparação e atendimento a emergências

O Plano de Emergência da SE Ibiúna fundamentou-se
na análise efetuada para a determinação dos 25
aspectos ambientais significativos associados a
situações de risco potencial ao meio ambiente. O Plano
de Emergência é aplicável em ações gerais para
combate a incêndios, explosões e vazamentos, ações
específicas para combate a incêndio em área
energizada, no depósito de inflamáveis, no controle de
vazamento de óleo isolante em equipamentos elétricos,
no controle de ácido sulfúrico e eletrólitos de baterias,
e no controle de vazamentos de produtos químicos
estocados na ETA.

Para que essas ações possuam a eficácia necessária em
situações desta natureza, foi criada a Brigada de
Emergência, com atuação em horário normal de
expediente. Para o atendimento nos demais horários,
foi criado o Grupo de Apoio a Emergências. Ambos os
Grupos receberam treinamento teórico e prático, tendo
sido previsto, inclusive, um programa de simulados de
emergência para todas as situações de risco.

4.11 – Monitoramento e medição

As principais características das operações e atividades
da SE Ibiúna associadas a aspectos ambientais
significativos são monitoradas e medidas de acordo
com o estabelecido nos procedimentos operacionais
anteriormente mencionados, assim como nos
procedimentos referentes ao monitoramento de
efluentes líquidos e ao monitoramento do consumo de
energia elétrica. A avaliação periódica do atendimento
à legislação é realizada através da análise dos registros
de monitoramento, atualização da legislação pertinente
e auditorias internas.

4.12 - Registros

As atividades e processos associados a aspectos
ambientais significativos são via de regra passíveis de
monitoramento. Outras atividades tais como
treinamento de pessoal, comunicação, avaliação de
fornecedores, simulados de emergência, etc. geram
registros que compõem a Lista Mestra de Registros do
SGA. Esta Lista define, entre outros, o responsável
pela emissão e manutenção dos registros, a forma e
local de armazenamento, tempo de retenção e
destinação final.

4.13 – Auditorias de SGA, não-conformidades,
ações preventivas e corretivas

As auditorias de SGA são, sem dúvida alguma, a
ferramenta mais importante de verificação da eficácia
de implantação e manutenção de Sistemas de Gestão
Ambiental.

O processo de auditoria de SGA tem início com uma
auditoria interna na fase final de implantação do SGA.
Segue-se a auditoria externa, efetuada por um
organismo certificador, que emitirá (ou não) um
certificado de conformidade com a norma NBR ISO
14001. Posteriormente, em intervalos de seis meses,
são novamente realizadas auditorias internas e externas
que buscam verificar a continuidade da conformidade
com a Norma. A cada três anos é renovada a
certificação.

Nessas auditorias são constatadas não-conformidades
(críticas e não-críticas), que podem ser reais ou
potenciais, e observações. As não-conformidades
implicam necessariamente na tomada de medidas
imediatas, denominadas disposições, e também em
ações corretivas ou preventivas que são direcionadas
para as causas das não-conformidades. O tratamento
dispensado a essas constatações é verificado em
auditorias subsequentes, ou mesmo em datas acertadas
entre os auditores e a organização, dependendo da
gravidade da não-conformidade.

A auditoria de certificação da SE Ibiúna, ocorrida em
novembro de 1998, constatou apenas uma não-
conformidade de ordem documental, que foi
prontamente sanada no mesmo dia.

Furnas tornou-se, por conseguinte, a primeira empresa
do Setor Elétrico da América Latina a possuir um
Sistema de Gestão Ambiental certificado pela norma
NBR ISO 14001 em uma de suas unidades
operacionais. Foram emitidos certificados de
conformidade pelo BVQI (Bureau Veritas Quality
International) / INMETRO, em nível nacional, e BVQI
/ RVA (organismo de credenciamento holandês), em
nível internacional.

4.14 – Análise crítica

Na busca de um aprimoramento contínuo do Sistema
de Gestão Ambiental, o corpo gerencial da SE Ibiúna
analisa criticamente o SGA e seus resultados, no
mínimo uma vez por ano.

As informações necessárias à análise crítica, que deve
abordar a eventual necessidade de alterações na
política, objetivos e outros elementos do Sistema de
Gestão Ambiental, são coletadas e compiladas pelo
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Representante da Administração. Incluem-se entre
essas informações os resultados de auditorias, o
acompanhamento de objetivos/metas e do programa de
gestão ambiental, os resultados de monitoramentos e
dos simulados do Plano de Emergência, o atendimento
aos requisitos legais e os registros de comunicação
com partes interessadas, entre outros.

5.0 - CONCLUSÕES

A implementação do SGA veio ao encontro dos
anseios de Furnas, no sentido de oferecer mais um
instrumento de gestão de suas atividades que possam
interagir com o meio ambiente e com a sociedade. Em
decorrência, a Empresa se beneficia de várias
maneiras, traduzindo-se, entre outros, numa maior
facilidade no aporte de capital proveniente de
organismos de financiamento nacionais e
internacionais, na melhoria do relacionamento com
órgãos de controle, em decorrência de uma postura
pró-ativa, e na redução de custos operacionais através
de programas de reciclagem e conservação de água e
energia. Vem ainda satisfazer as necessidades e anseios
das partes interessadas (comunidades, funcionários,
acionistas, clientes, etc.) no adequado trato da temática
ambiental e, sobretudo, na melhoria das condições do
meio ambiente em sua área de influência.

A dinâmica deste processo permite-nos concluir que o
conceito de Desenvolvimento Sustentável torna-se
plenamente visível e materializado através dos
resultados advindos da implantação de um Sistema de
Gestão Ambiental.
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