
34 Brasil Econômico Quinta-feira, 12 de maio, 2011

Antonio Vidigal, do Grupo
EDP: apoio a iniciativas para
que surjam novas fontes
e métodos sustentáveis

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

O engenheiro agrônomo gaúcho
Fábio Rosa conheceu o Grupo
EDP ao dar uma palestra em
Lisboa sobre o trabalho de sua
vida: levar energia elétrica de
baixo custo para populações de
pouca renda. A proposta estava
relacionada ao trabalho que o
Instituto EDP, braço social da
holding de geração, comerciali-
zação e distribuição de energia,
pretendia fazer no campo de re-
fugiados de Kakuma, no Quê-
nia, que abriga cerca de 50 mil
pessoas em condições precárias.

A união de ideias levou ao
projeto de cobertura do campo
com painéis solares fotovoltai-
cos, e agora se estende ao Brasil,
onde Rosa, que é diretor do Ins-
tituto para Desenvolvimento de
Energias Alternativas e Auto
Sustentabilidade (Ideaas) volta
a trabalhar com o Grupo EDP no
projeto de levar portabilidade
elétrica para comunidades da
Reserva Extrativista Tapajós-
Arapiuns, no Pará.

O projeto foi apresentado
pelo diretor-presidente da EDP
Inovação em Portugal, Antonio
Vidigal, durante a segunda edi-
ção do Fórum de Inovação 2011,
realizado ontem em São Paulo
pela empresa, com apoio do
BRASIL ECONÔMICO. “Pesquisa,
educação e inovação são essen-
ciais no mundo moderno”, afir-
mou Vidigal, ao se referir ao
projeto inovador que a empresa
desenvolve em parceria com o
Banco Internamericano de Des-
envolvimento (BID) e o Instituto
de Tecnologia de Massachusetts
(MIT). “É essencial para uma
empresa como a nossa apoiar
iniciativas para que surjam no-
vas fontes e métodos sustentá-
veis para atender as necessida-
des de energia do planeta.”

O conceito de “innovabi-
lity” tema do fórum, que une
inovação e sustentabilidade,
está diretamente relacionado a
essa ideia. “O desenvolvimento
social só é possível com o uso
da energia elétrica e precisa-
mos garantir o abastecimento
com novas ideias, mais eficiên-
cia e a descarbonização da eco-
nomia, evitando o uso de com-
bustíveis fósseis”, acrescentou
Antônio Pita de Abreu, diretor-
presidente da EDP no Brasil.
“Isso implica olhar as coisas de
uma forma nova.”

Lâmpada portátil
O projeto do Tapajós visa levar
inicialmente 300 kits de lumi-
nárias portáteis para comunida-

des da região, recarregáveis
com energia solar para substi-
tuir as lamparinas de querosene
e velas. “É quase uma lanterna,
mas com capacidade equivalen-
te a uma lâmpada de 5 watts
fluorescente ou de 25 watts in-
candescente”, explica o em-
preendedor Fábio Rosa.

Segundo Antonio Laporta,
diretor de estratégia e inovação
da EDP, essas lâmpadas de led
são menores que uma caixa de
fósforo e podem ser carregadas
até por crianças. O kit ainda
conta com um painel fotovoltai-
co do tamanho de um tablet
para captar luz solar, acumula-
dor de bateria e ainda pode con-
tar com um adaptador para ou-
tros equipamentos. A duração é
de quatro a oito horas. “Estamos
na fase de ouvir as comunidades
para saber como eles pretendem
utilizá-las”, diz Laporta. A EDP
investiu cerca de R$ 500 mil
reais no projeto, ou 20% do va-
lor, segundo o modelo do finan-
ciamento do BID.

Luz para Todos
“A chegada de energia elétrica
em comunidades do Tapajós
faz com que uma população
antes isolada comece a fazer
parte do mundo moderno”, diz
Fábio Rosa. “A partir disso, co-
meça a ter melhor qualidade
de vida, aumento da renda e as
famílias se livram de tarefas
repetidas.” Em seu projeto, ele
sonha em levar as baterias
portáteis a todas as comunida-
des isoladas da Amazônia e a
outras da América Latina.

A experiência do engenheiro
agrônomo com projetos de levar
energia a comunidades de baixa
renda começou na década de 80,
quando ele criou um método de
eletrificação para as zonas rurais
do Rio Grande do Sul que custa-
va cerca de US$ 450 por domicí-
lio, valor vinte vezes menor do
que aquele oferecido pelas redes
tradicionais. A tecnologia inspi-
rou o programa Luz para Todos
do governo federal e se expandiu
para todo o país.

Depois disso, a Ideaas ajudou
a instalar paineis solares em lu-
gares remotos, como a reserva
de Tapajós e o campo de refugia-
dos de Kakuma. Sua proposta
agora é disseminar o conheci-
mento adquirido com energias
renováveis. Para isso, deve inau-
gurar no mês que vem em Santo
Antônio da Patrulha (RS) um
centro de aprendizagem com
equipamentos de geração solar
fotovoltaicos, eólico, hídrico e
de biomassa para alunos das es-
colas do estado. ■

Projeto da EDP leva luz
portátil para Amazônia
Ideia, fruto de parceria com ONG, BID e MIT, foi apresentada em Fórum de Inovação

MANEIRAS DE PENSAR NA

SOCIEDADE EM MUDANÇA

Blogueiro enfatiza
rapidez de informação

Bicudo, da Philips, fala
sobre trabalho criativo

A proposta do Fórum de Inovação
2011 enfatizou a necessidade
de adquirir conteúdo mais rápido.
O publicitário Wagner Brenner,
criador do blog Update or Die,
comparou o mundo atual
a um tsunami que acontece
na sociedade moderna.

O presidente da Philips do Brasil,
Marcos Bicudo, apresentou o
conceito de Workplace Innovation,
ou seja, um novo design de
escritório e uma nova filosofia
de gestão que incentiva as
empresas a trabalhar de forma
mais criativa e sustentável.
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Universitário ganha
prêmio de R$ 100 mil

O ganhador do EDP 2020, prêmio
de inovação e empreendedorismo
da EDP no valor de R$ 100 mil,
Gabriel Estevam Domingos,
apresentou o seu projeto de
gerar energia e biofertilizantes
a partir de resíduos no município
de Cubatão em São Paulo.
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“A chegada de energia elétrica
em comunidades do Tapajós
faz com que uma população
antes isolada comece a fazer
parte do mundo moderno”

Fábio Rosa
Diretor da
ONG Ideaas

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 34.
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