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As usinas hidroelétricas têm uma 
vantagem: não poluem o meio 
ambiente e a água é uma fonte re-
novável. Mas a construção de 
barragens, dependendo da re-
gião, leva à desapropriação de 
terras produtivas e traz impacto 
ao meio ambiente pela perda de 
vegetação e da fauna local. Em-
presas do setor de energia elétrica 
estão cientes disso e aplicam par-
celas consideráveis de recursos 
para minimizar os riscos em pro-
gramas de sustentabilidade, en-
volvendo educação ambiental, 
monitoramento da fauna e flora, 
projetos sociais junto às comuni-
dades que geram renda. É o caso 
de Eletrobras Furnas, criada em 
1957 e responsável por 9% da ge-
ração e 19% da transmissão de 
energia elétrica no Brasil. E com 
recursos próprios ou em parceria 
com a iniciativa privada, partici-
pa da construção de quatro novas 
hidroelétricas, 17parques eólicos 
no nordeste, 4 mil quilômetros de 
linhas de transmissão e seis su-
bestações. Entre 2009 e 2011, a 
empresa investiu R$ 200 milhões 
em projetos ambientais, sociais e 
culturais. Os empreendimentos 
da companhia seguem a filosofia 
do ecologicamente correto, eco-
nomicamente viável, socialmen-
te justo e culturalmente aceito. E a 
empresa também vem apostan-
do suas fichas em fontes alterna-
tivas de energia como forma de 
diversificar seu portfólio de ati-
vos. "Furnas trabalha para a in-
serção cada vez maior de energia 
limpa e renovável na sua matriz 
energética através da implanta-
ção de parques eólicos e de gera-
ção de energia solar e de biomas-
sa", lembra o superintendente de 
Gestão Ambiental de Furnas, Luiz 
Femando do Monte Pinto. 

Dentro da política de criar no-
vas fontes de energia, Furnas co-
meçou a fazer parcerias com o se-
tor privado e a construir usinas 
eólicas na Região Nordeste. Jun-
tas, as centrais geradoras eólicas 
somam 502 MWde potência ins-
talada. Amaior parte será equipa-
da com máquinas de grande po-
tência para obter o melhor apro-
veitamento dos ventos. A empre-
sa também está investindo em 
projetos voltados para a eficiên-
ciaenergéticaeotimização da ge-
ração e transmissão de energia 
com a participação de outras em-
presas. São cercade R$ 20 milhões 
em pesquisa e desenvolvimento 
para a inserção da geração de 
energia elétrica com energia re-
nováveldosolnamatrizenergéti-
ca brasileira. Faz parte dos estu-
dos aexperimentação de diferen-
tes arranjos tecnológicos em solo 
brasileiro e a construção de uma 
usinafotovoltaicanonortedeMi-
nas Gerais, com capacidade ins-
talada de 3 MW. "Com este proje-
to, Fumas espera trazer para o 
Brasil mais uma inovação no se-
tor ao tomar-se detentora da tec-
nologia e de expertise para a cons -
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Com recursos próprios ou em parce-
ria com a iniciativa privada, Furnas 
participa da construção de quatro 
novas hidroelétricas, 17 parques eó-

licos, 4 mil quilômetros de linhas de 
transmissão e seis subestações. En-
tre 2009 e 2011, a empresa investiu R$ 
200 milhões emprojetos ambientais. 

pamentos em configurações de 
até 1.100 kV corrente alternada, e 
800ky corrente contínua. O labo -
ratório será construído em Nova 
Iguaçu, naBaixada Fluminense, e 
começaráafuncionarem2015. 

E fazendo o dever de casa, Fur-
nas implantou um protótipo de 
iluminação eficiente, pioneiro no 
Brasil, no escritório central da 
empresa, no bairro de Botafogo, 
zona sul do Rio de Janeiro. Tra-
ta-se de um sistema com lâmpa-
das fluorescentes e reatores di-
merizáveis controlados digital-
mente, e que possui sensores de 
ocupação, de luz, teclados de pa-
redee controle paraacesso remo-
to. Interligado auma rede, o siste-
ma permite o ajuste da intensida-
de da iluminação de acordo com 

programas de educação ambien-
tal. A superintendente de Res-
ponsabilidade Sociocultural de 
Fumas, Ana Cláudia Gesteira, 
afirma: "A empresa possui uma 
política de Responsabilidade So-
cial consolidada, comprometida 
com o combate àpobrezae às de-
sigualdades, desempenhando 
importante papelnaestratégiade 
negócios da empresa. Prioriza 
iniciativas que promovam cida-
dania e o desenvolvimento hu-
mano, visando uma sociedade 
mais justa, em equilíbrio com a 
natureza, sustentável e solidária." 
Um exemplo é o Programa de Co -
municação Social do Aproveita-
mento Hidrelétrico de Simplicio 
(AHE Simplicio), na divisa entre 
Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ini-
ciado em 2006 possibilitou um 
canal de comunicação contínuo 
entre Fumas e a população dos 
municípios de Sapucaia e Três 
Rios (RJ), e Chiador e Além-Paraí-
ba (MG), onde está sendo cons-
truído o complexo hidroelétrico 
formado pelas usinas de Anta e 
Simplicio. 
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inerte que, após ser moído, pode 
ser matéria-prima para piso. A 
empresa irá gerar empregos téc-
nicos e o conjunto proporcionará 
um ambiente para que o desen-
volvimento regional prospere", 
explicao superintendente. Apre-
visão é de que os investimentos 
nesSa tecnologia 100% limpa 
cheguemaR$35milhõesem pes-
quisa e desenvolvimento. Após o 
início das operações, há perspec-
tiva de uma demanda adicional 
de 27,35 mil GW/h por ano, e a re -
dução do preço do megawatt-ho-
ra da energia eólica fará com que 
esta fonte atinja 11.532MWde ca-
pacidade instalada em 2020. 
Atualmente, o parque eólico bra-

sileiro tem potência de 831 MW 
No caso de linhas de transmissão, 
a empresa desenvolveu um pro-
jeto próprio de Linha de Potência 
Natural Elevada (LPNE), e essa 
nova concepção tem como dife-
rencial possuir capacidade de 
transmissão de potência de até 
duas vezes maior do que as linhas 
convencionais de mesmo nível 
de tensão. Sua estrutura permite 
mais agilidade no escoamento de 
energia em regiões com recursos 
hidráulicos abundantes, porém 
distantes dos principais centros 
de consumo, como o norte do 
País. "A solução acarreta menor 
impacto ambiental, jáqueacons-
truçãodeumalinhacomessa tec-
nologia permite o transporte de 
uma quantidade de energia cor-
respondente a duas linhas con-
vencionais. Isso requer uma faixa 
de servidão [espaço de passagem 

das torres e linhas] comparativa-
mente menor. Além disso, permi-
te o aumento da capacidade de 
transmissão de linhas já existen-
tes comoalternativaàconstrução 
de novas nos locais em que as res-
trições ambientais são mais seve-
ras", diz. Outro investimento, da 
ordem de R$ 75 milhões, é para a 
construção do laboratório de en-
saio de ultra-alta-tensão no Rio 
de Janeiro, em parceria com o 
Centro de Pesquisas de Energia 
Elétrica (Cepel). O novo centro de 
pesquisas será usado no aprimo-
ramento de tecnologias para 
transmissão de grandes blocos de 
energia elétrica a longas distân-
cias. No local serão testados equi-

a necessidade do ambiente, evi-
tando, assim, desperdício de 
energia elétrica. As medições rea-
lizadas após implantação da tec-
nologia em ambientes na sede 
mostraram redução de 55% do 
consumo de energia, de 43 me-
gawatts-hora por ano. Este ano, o 
sistema seráimplantadonoedifl-
cio onde funcionam o Ministério 
de Minas e Energia (MME) e o Mi-
nistério do Túrismo, na Esplana-
da dos Ministérios, em Brasília. 
Com previsão de conclusão em 
setemeses, as medidas paraaau-
tomação das instalações permiti-
rão a redução do consumo de 
energia elétrica nos sistemas de 
iluminação em no mínimo 30%. 
Devido às exigências dos órgãos 
licenciadores, Fumas investe R$ 
1,6 milhão em pesquisas a fim de 
criar uma metodologia única pa-
ra implantação e avaliação de 

"Comunicadores de campo 
acompanham o dia a dia do pro-
jeto, prestando esclarecimentos 
sobre suas etapas e conferindo 
transparência à inserção da em-
presa nas localidades influencia-
das pelo empreendimento. Além 
da divulgação de informações 
por meio de peças teatrais, bole-
tins e anúncios nos meios de co-
municação, o programa realiza 
visitas guiadas aos canteiros de 
obras e dá suporte às ações dos 
demais programas ambientais", 
conta a superintendente. Já atra-
vés do projeto Arca Multincuba-
dora, a companhia promove a in-
cubação da Associação Comuni-
tária de Mulheres de João Carro e 
da Cooperativa Agropecuária dos 
Pequenos Produtores de Chapa-
da dos Guimarães - Cooperagri-
cultor para ações de geração de 
renda através de atividades de 
produção, processamento e co-
mercialização, integrando-os à 
Rede de Colaboração Solidária. 
Este projeto desenvolve ações, 
em rede, de segurança alimentar 
na região do Aproveitamento 
Múltiplo de Manso (APM Man-
so), hidroelétrica localizada em 
Mato Grosso. 

Com a remoção de duas mil fa-
mílias para o Conjunto Habita-
cional Cidade Nova, ao lado do 
Departamento de Produção Pa-
raná de Fumas, foi criado o proje-
to Caminhos, que atende 200 
crianças e adolescentes entre no-
ve e 17 anos, em situação de vul-
nerabilidade e risco social. Já o 
projeto Mãos à Arte atende 400 
beneficiários no município em 
Foz do Iguaçu, entre 16 e 60 anos 
através de oficinas artesanais, 
dando-lhes uma oportunidade 
alternativade geração de renda. 

MARION MONTEIRO 

trução de usinas fotovoltaicas no 
País, que incluem layout, escolha 
do terreno adequado paraaplan-
ta, ligação à rede elétrica e todo o 
arranjo para o funcionamento da 
usina", conta o superintendente 
Luiz Femando do Monte Pinto. 
Tambémintegraoprojetoainsta-
lação de uma estação solarimé-
trica que serve para medir e ma-
pear a incidência da luz solar ao 
longo do ano. 

Fumas está realizando tam-
bém estudos para a implantação 
de usinas térmicas de Biomassa 
no entorno do lago de Fumas—a 
maior extensão de água do Esta-
do de Minas Gerais (cobre uma 
superfície de 1.457,48 km2) e um 
dos maiores lagos artificiais do 
mundo. A empresa já veiculou 
chamada pública em busca de 
parceiros. Um dos projetos esco-
lhidos prevê a utilização de resí-
duos sólidos urbanos como com -
bustível através de um reator e 
uma técnica de geração de ener-
gia conhecida como Tocha de 
Plasma que, por meio de reações 
químicas em temperaturas de até 
17 mil graus centígrados, permite 
que os resíduos tomem-se maté-
ria inerte e sem componentes tó-
xicos. E, ainda, uma turbina aero -
derivativa (derivada de turbinas 
de avião). "Esta tecnologia per-
mite transformar o lixo em gás 
para energia elétrica nas turbinas 
e o resíduo restante é um material A ut
iliz
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 5 set. 2012. Caderno Especial: energia limpa & renovável, p. E12.




