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o Peru, é conhecida como yunga a faixa intermediária 

entre os picos andinos, a mais de 5 mil metros de altura, 

e as terras baixas ocupadas pela selva. As yungas acom

panham os vales dos rios, e possuem vegetação carac

terizada como bosque e escarpas íngremes. Justamente 

nesse ambiente da yunga está sendo construída a Central Hidrelétrica 

Chaglla, em Huánuco, a 540 km de Lima. 

Trata-se de um projeto de engenharia extremamente arrojado, em 

função das condições topográficas. Mas, mais do que isso, a Hidrelétrica 

de Chaglla se consolida como um exemplo de conservação ambiental. 

Um dos destaques é o programa de resgate de flora e fauna, pionei

ro no país. "Nunca foi feito um trabalho como esse em todo o Peru", 

garante o biólogo Rafael Tamashiro, Responsável por Meio Ambiente da 

Odebrecht em Chaglla. Com vasta experiência de trabalho em áre

as protegidas pelo Governo e órgãos ligados à preservação ambiental, 

como o Instituto Nacional de Investigación Agrária, Rafael tem agora sua 

primeira experiência em uma obra da iniciativa privada: "O país precisa 

de infraestrutura e eu decidi fazer o meu trabalho de preservação dentro 

desses grandes projetos", explica. 

Novo patamar de sustentabilidade 
A Usina Hidrelétrica Chaglla é um investimento da Odebrecht Ener

gia, em construção pela Odebrecht AL (América Latina) no Peru. 0 Es

tudo de Impacto Ambiental realizado pela Odebrecht Energia para obter 

a concessão e iniciar a obra foi o início de um amplo mapeamento da 

região. "Não se tinha qualquer registro da flora e da fauna aqui existen

te. Começamos, então, a identificar espécies, avaliar riscos de extinção 

e fazer diagnósticos", conta Rafael, acrescentando que, para garantir a 

continuidade dos trabalhos de pesquisa, os registros são encaminhados 

à Universidad Nacional Agraria de la Selva (Unas], em Tingo Maria, mu

nicípio vizinho. 

Com os primeiros relatórios, a obra foi aprovada pelo Ministério do 

Meio Ambiente do Peru. Como o projeto está sendo financiado pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que é signatário dos 

Princípios do Equador, foi necessária a realização de investigações adi

cionais. 

"A partir daí, o desafio foi inserir o projeto em um novo patamar -

internacional - de sustentabilidade ambiental. O nível de detalhamento, 

e a abrangência dos estudos superam, em muito, o que costuma ser 

exigido", explica Luiz Gabriel Azevedo, Responsável por Sustentabilida

de na Odebrecht Energia. Ele destaca a pesquisa para manutenção do 

ecossistema fluvial: "Tivemos que estudar o comportamento de todas as 

espécies de peixes para garantir que nenhuma seria impactada". 

O mesmo ocorreu com mamíferos, répteis e aves. Algumas novas 

espécies foram descobertas, seguiram para o zoológico da Unas e de

pois foram devolvidas aos bosques. Com a flora, o trabalho vai além do 

resgate: como a região é propícia às orquídeas, a Odebrecht Energia está 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



capacitando a população local à produção das flores, já 

tendo sido criados dois orquidários. "Eu não sabia nada 

sobre orquídeas, mas já identifico as terrestres, as epífi-

tas, as litófitas. Aprendi tudo aqui", diz Isaías Atachagua, 

que trabalha no orquidário da hidrelétrica, classificando 

as espécies. Quase 3.500 orquídeas já foram plantadas e 

cerca de 130 espécies, catalogadas. Próximas ao orquidá

rio estão áreas de compostagem e de plantio de mudas 

para revegetação de taludes. "Os resíduos orgânicos da 

obra são tratados e o adubo é distribuído nas comunida

des", relata Maximo Evaristo Jorge, Responsável pela 

compostagem. 

Arqueologia e fluxo migratório 
A preservação histórica é outra preocupação em 

Chaglla. Nas escavações, acompanhadas por arqueó

logos, foram encontrados vestígios do passado [ossos, 

instrumentos musicais, cerâmicas, fósseis), o que levou à 

alteração do projeto de suas instalações para manter um 

sítio arqueológico. "Aqui temos mostras de que os incas 

desceram a serra em direção à selva", comenta Patrícia 

Robles, Responsável pelos serviços arqueológicos. 

No aspecto social, o projeto também contribui com a 

região, pouco povoada até o início das obras. "Por conta 

da baixa densidade demográfica, praticamente não houve 

necessidade de realocação de moradias, mas ocorre um 

fluxo migratório para os arredores da obra, e nós ajuda

mos as comunidades a criar seus planos de desenvolvi-

mento urbano", explica o Diretor do Contrato, Sergio Pani-

cali. Segundo ele, as demandas dos povoados são muitas. 

"A empresa contribui para a organização das comuni

dades", diz Panicali, comentando sobre a formação das 

Mesas de Consertación para la Lucha contra a Pobreza, 

que reúnem os líderes comunitários. 

"Uma das nossas prioridades é o saneamento; outra 

é um posto de saúde", enumera Edgar Zevallos Cano, 

Prefeito de Pampamarca, comunidade que participa das 

Mesas de Consertación. Para ele, o apoio da Odebrecht 

foi fundamental na definição das metas e estratégias de 

desenvolvimento. "Com a ajuda da empresa, estamos 

prestes a instalar o aterro sanitário", revela. 

Outras contribuições para as comunidades são o apoio 

à produção agrícola - inclusive com a compra de produtos, 

a disponibilização de ônibus comunitários que transpor

tam cerca de 1.200 pessoas diariamente e a capacitação 

para o manejo de resíduos. Isso sem falar no Programa 
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de Qualificação Profissional Contínua Creer - adaptação 

do Acreditar, criado pela Odebrecht. Mais de 1.300 pesso

as foram capacitadas e 35% estão trabalhando na obra. 

"Esse é um exemplo de como os investidores do projeto 

podem compartilhar benefícios com as comunidades, ali

nhando os objetivos do negócio com oportunidades de de

senvolvimento social e econômico para a região", destaca 

Fidel Jaramillo, Diretor Representante do BID no Peru. 

A Usina Hidrelétrica Chaglla terá 456 MW de potência 

instalada e um reservatório de apenas 4,7 km 2. "Essa re

lação coloca a obra em posição de destaque no mundo", 

diz Erlon Arfelli, Diretor da Odebrecht Energia no Peru. 

Com passagens por grandes projetos hidrelétricos no 

Brasil e em outros países, Arfelli manifesta orgulho espe

cial pelo trabalho feito em Chaglla: "É a primeira vez que 

a Organização Odebrecht participa como investidora em 

um projeto de energia fora do Brasil. Como as concessões 

são definitivas, estabelecemos uma relação duradoura 

com a região. Isso nos traz uma responsabilidade muito 

grande". 

Chaglla também tem um significado importante no 

que diz respeito à matriz energética do Peru: representa a 

retomada da construção de hidrelétricas de médio porte 

no país. "0 Peru tem 60 mil MW de potencial hidrelétrico 

e, para manter o crescimento dos últimos 10 anos, o país 

tem que passar dos atuais 6.300 MW de potência instala

da para mais de 13 mil MW em 2020. Chaglla, que será 

uma das maiores usinas hidrelétricas do país, suprirá 

com energia limpa cerca de 6% da demanda total do mer

cado", afirma Erlon Arfelli. Segundo Fidel Jaramillo, com 

a geração de energia limpa da Hidrelétrica de Chaglla, o 

Peru poderá reduzir em 1,8 milhão de t suas emissões 

anuais de CO2. "Esse projeto pode se tornar um modelo 

para o desenvolvimento energético sustentável do Peru", 

ressalta o diretor do BID. 
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Text Box
Fonte: Odebrecht Informa, São Paulo, ano 39, n. 162, p. 42-45, set./ out. 2012.




