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A capacidade de inovar possibilitou a um primata sem rabo e destituído das garras e dentes
dos grandes predadores tornar-se a espécie dominante no planeta. Foi inovando que a humanidade progrediu daquele estágio primitivo até o atual e é inovando que as empresas se adaptam às transformações econômicas e sociais, se adéquam às restrições e limitações que encontram no caminho, evitam riscos e identificam oportunidades, crescendo e se perpetuando.
Há setores da economia onde a inovação é intensa, como o eletrônico, o químico e o farmacêutico. Não é o caso do setor elétrico, mas nem por isso ele prescinde de inovar. Pelo contrário, é pavimentado com muita inovação o caminho que leva das usinas hidrelétricas pioneiras
do final do século 19, com não mais que 25kw de capacidade instalada, aos 22.500MW da usina de Três Gargantas, um crescimento de 900.000 vezes.
Toda inovação inicia com uma ideia, mas se concretiza com ação. Algumas ideias requerem
ações simples e rápidas, outras necessitam de pesquisa e desenvolvimento para atingirem os
resultados esperados. A equação é, como sempre foi: inovação = ideia + execução.
Ter ideias faz parte da natureza humana e saber concretizá-las em inovações requer a dedicação
e a disciplina de uma execução bem conduzida. No entanto, o que faz as inovações serem essenciais a uma empresa é a contribuição que elas dão para que a empresa se torne aquilo que
ela deseja ser.
As empresas líderes em seus setores sabem que as inovações e, portanto, as atividades de
pesquisa e desenvolvimento, devem estar alinhadas com seu planejamento estratégico de
modo a representar vantagem competitiva no setor onde atuam, ensejando seu crescimento no
sentido e na intensidade desejadas. É por isso que a visão da Eletrobras Furnas como empresa
líder no setor elétrico brasileiro levou a Diretoria da empresa a aprovar que o Departamento de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação fosse subordinado à Superintendência de Planejamento
Empresarial, superintendência esta vinculada à recém criada Diretoria de Planejamento, Gestão
de Negócios e Participações, responsável pelo traçado de novos caminhos e de novas oportunidades.
A Revista APOENA chega à sua 5ª edição apresentando três projetos de P&D concluídos, nas
áreas de meio ambiente, materiais geotécnicos e previsão de vazões em bacias hidrográficas.
Ela conta também com uma entrevista realizada com o presidente do INPI, falando sobre a
importância da propriedade intelectual e matérias sobre a nova forma de captação de projetos
de P&D na Eletrobras Furnas e os eventos do Relase e Citenel.
Desejo que todos tenham uma boa leitura,
Olga Cortes Rabelo Leão Simbalista
Diretora de Planejamento, Gestão de Negócios e de Participações
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Inovação
da Inovação
Iniciativa pioneira muda forma
de captação de projetos de P&D
O Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Eletrobras Furnas implantou em novembro
mudanças que pretendem revolucionar
a metodologia de captação de inovações para projetos no Setor Elétrico
Brasileiro. A iniciativa pioneira de coleta pública permanente de ideias e
projetos hospedada na Web da empresa
tem como objetivos agilizar a atração
de soluções criativas para redução de
custos, otimização de processos e geração de novos produtos.
Segundo Renato Norbert, gerente
do departamento, outro diferencial é
que projetos acatados pela Eletrobras
Furnas passarão a ser analisados pelo
Comitê de P&D de Furnas, sendo submetidos à análise inicial da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
somente em casos específicos. “Ao excluir a primeira etapa de avaliação da
agência reguladora ganhamos tempo e
simplificamos processos. Isto é bom
para as partes envolvidas, pois precisamos ter agilidade para atender as necessidades de nosso mercado que está
em franco crescimento”.
Com as mudanças, a Eletrobras
Furnas aspira estimular seu quadro de
6

empregados e estreitar relacionamentos com as comunidades científicas e
tecnológicas. “Buscamos despertar o
ânimo de nossos colaboradores no esforço de descobrirem algo novo que
possa ser aplicado na empresa em
sintonia com seus temas estratégicos
e de acordo com as disposições da Lei
9.991/2000. Ao mesmo tempo, queremos que as organizações tragam
para nós suas cartelas de projetos
com potencial mercadológico”, destaca o gerente.
Agregando valor
A primeira mudança é o uso de
uma ferramenta moderna e amigável
no processo de coleta de ideias internas junto aos empregados da Eletrobras Furnas, a Ideação Interna. Ela
permite que uma ideia postada seja
colocada em uma vitrine virtual para
ser comentada por outros antes de sua
avaliação, enriquecendo com isso as
soluções propostas.
A segunda mudança é a implantação do conceito de Coleta Pública Permanente, isto é, sem haver mais a necessidade de estabelecimento de
programas anuais. À medida que as
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ideias internas forem aprovadas, serão disponibilizadas na Web para
analise da comunidade científica e
tecnológica, que poderá, a qualquer tempo, tanto submeter propostas para atender as ideias dos
colaboradores da Eletrobras Furnas, quanto submeter suas próprias ideias à apreciação da empresa. A última mudança é a
abertura para que cada entidade possa nos oferecer parceria
no Desenvolvimento de Produtos ou Processos Inovadores, a partir de protótipos e sistemas
cuja titularidade ela ou Eletrobras Furnas possuam e que sejam resultado de
outros projetos de P&D regulados pela
Aneel.
Renato Norbert ressalta que a implantação das mudanças permitirá uma
maior interação da empresa com profissionais de universidades e instituições
de pesquisa, entidades empresariais,
organismos públicos e privados dedicados à pesquisa, ao desenvolvimento
tecnológico e à inovação. “Nosso objetivo é atender a legislação e, ao mesmo
tempo, dar a um maior número de pessoas oportunidades para o desenvolvimento da inovação e da competitividade. Espero que esta ação da Eletrobras
Furnas favoreça o desenvolvimento
tecnológico, econômico e social da
empresa, do setor elétrico e do país”.
Fácil acesso
O gerente do Departamento de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
destaca que a Ideação Interna é objetiva e fácil de utilizar. Os empregados
poderão se cadastrar nos programas:

Arquivo

eficiência energética, fontes alternativas, expansão do sistema em novas realidades, sustentabilidade, gestão estratégica e outros. “Os colaboradores
da empresa devem solicitar o acesso ao
nosso Departamento via e-mail. A partir daí, eles poderão interagir e inscrever suas ideias da forma que melhor
lhes atender”.
O processo para pesquisadores de
entidades externas é semelhante. Cada
instituição poderá apresentar uma ou
mais ideias de projeto. Caberá exclusivamente a Eletrobras Furnas decidir o
que é ou não de seu interesse. Renato
Norbert espera que as mudanças incrementem a carteira de projetos da empresa. “Aguardamos, no médio e longo
prazo, uma resposta positiva dos quadros da empresa e da comunidade científica e tecnológica. Acredito que poderemos ampliar em, pelo menos, 30%
nossa carteira de projetos. Hoje, temos
44 projetos em andamento, 16 em contratação e 13 em concepção em diversas áreas”.
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Propriedade
Intelectual

De braços dados com o
desenvolvimento
Se alguém inventa, cria algo novo,
necessariamente a inovação passa a ser
desta pessoa, certo? Nem sempre. É
preciso registrar a propriedade intelectual da invenção. Isto garante os direitos relativos à atividade intelectual nos
campos industrial, científico, literário
e artístico. A propriedade intelectual
inclui patentes e marcas, mas também
registros de músicas, livros e outros direitos autorais.
A patente é um título de propriedade temporária outorgado pelo Estado, por força de lei, ao inventor ou
pessoas cujos direitos derivem dele.
Conferida a patente, ela exclui a possibilidade de terceiros, sem a prévia
autorização do inventor, realizar atos
relativos à matéria protegida, tais como
fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc.
O presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI),
Jorge Ávila, explica em que casos é
cabível patentear algo. ‘Para se obter
uma patente, é necessário que ela seja
um produto ou processo inovador, que
preencha os requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicação industrial”. Então, um projeto de pesquisa e
desenvolvimento também pode ser patenteado? “A patente se refere sempre
ao resultado final da pesquisa, que
terá aplicação industrial”, esclarece
Jorge Ávila.
Há dois tipos de patentes. Um
deles é a Patente de Invenção, que
contempla um produto ou processo de
caráter inventivo, uma novidade que

tenha aplicação industrial. O outro
tipo é o Modelo de Utilidade, que é a
melhoria funcional no uso ou na fabricação de um objeto já existente. Dentro deste tema, muitas vezes fica a
dúvida se o desenho industrial pode
ser patenteado, já que explora novas
formas, normalmente de maneira criativa e com aplicação prática. “O desenho industrial se refere à forma plástica de um objeto, gerando resultado
visual novo. Deve-se frisar que o desenho industrial é outro tipo de registro,
ou seja, não é uma patente”, explica o
presidente do INPI.
Para se obter a patente, é preciso
percorrer algumas etapas. A primeira é
consultar a LPI (Lei de Propriedade Industrial) para verificar se sua invenção
pode ser patenteável. A Patente de Invenção tem validade de 20 anos, e a de
Modelo de Utilidade, 15 anos contados
da data de depósito. E o que não pode
ser patenteado? De acordo com o artigo 18 da LPI, toda invenção contrária à
moral, bons costumes, segurança, ordem e saúde públicas, matérias relativas à transformação do núcleo atômico,
do todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos.
De acordo com o art. 10 da LPI,
não são consideradas invenções nem
Modelo de Utilidade: descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
concepções puramente abstratas; esquemas, planos, princípios ou métodos
comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de
fiscalização; as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; programas de
computador em si; apresentação de in-
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formações; regras de jogo; técnicas e
métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para
aplicação no corpo humano ou animal; e
o todo ou parte de seres vivos naturais
e materiais biológicos encontrados na
natureza, ou ainda que dela isolados,
inclusive o genoma ou germoplasma de
qualquer ser vivo natural e os processos
biológicos naturais.
Excluídos esses itens, deve-se especificar em que categoria se enquadra
a patente solicitada: Patente de Invenção ou Modelo de Utilidade. Importantíssimo, também, antes de solicitar
uma patente, é se certificar de que a
invenção é realmente algo novo, não
somente nos limites do Brasil, mas no
mundo. Para isso, é necessário consultar revistas especializadas, publicações
técnicas e bases de patentes disponíveis gratuitamente na internet, como o
próprio site do INPI, escritórios europeu e norte-americano.
10

A patente é considerada nova
quando não compreendida no estado
da técnica, ou seja, o objeto da solicitada patente não tenha se tornado
acessível ao público antes da data de
depósito do pedido de patente. Constatada a pertinência do pedido de patente, é necessário apresentar um requerimento,
preenchendo
formulários
próprios, que podem ser adquiridos no
INPI e/ou em divisões de representações. O pedido da patente deve ser depositado, acompanhado de um relatório completo, com suas devidas
especificações detalhadas, incluindo
desenhos, estes obrigatórios, no caso
de Modelo de Utilidade.
Vencidas estas etapas, seguem-se,
então, 18 meses contados da data do
depósito. Neste período, o pedido de
patente será mantido em sigilo. Após
este prazo, deve ser solicitado o exame
do pedido de patente. Caso a solicitação não ocorra em 36 meses, contados
a partir do depósito, o pedido pode ser
arquivado. Depois, é só acompanhar o
andamento do processo, que pode ser
feito por meio da RPI (Revista da Propriedade Industrial), editada semanalmente. Cumpridas todas as exigências
técnicas do examinador do INPI, que
irá comprovar as condições de novidade, atividade/ato inventivo da matéria
solicitada como passível de patente,
será então deferida a patente. Depois
disso, basta solicitar a expedição da
carta patente e manter em dia o pagamento da anuidade.
Nesta época quando a informática passou a fazer parte do dia a dia
da maioria das pessoas, vale ressaltar
o cuidado especial com esta área. Os
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programas de computador em si, ou
seja, seu código fonte, não podem
ser patenteados. Sua funcionalidade
é que pode ser objeto de patente,
caso preencha os requisitos. Mas tanto os programas quanto as marcas devem ser registrados, já que as inovações, em termos de indústria e
mercado, de um modo geral, não param. “Nos dois casos, o registro garante a posse destas criações. No caso
da marca, ele garante a exclusividade
no uso do nome e protege tanto a
empresa quanto o consumidor de falsificações. Já o registro de software é
importante para dar segurança ao
dono e serve como requisito para licitações públicas”, explica o presidente
do INPI, Jorge Ávila, que defende a
proteção da propriedade intelectual
como parte da inovação necessária e
propulsora da competitividade empresarial.
Apoena • Quando a propriedade
intelectual pode ser aplicada na área
de pesquisa e desenvolvimento?
Jorge Ávila • Na área de pesquisa é onde surge as inovações que
vão ser diferenciais no mercado. Portanto, é preciso que a pesquisa seja
estimulada nas empresas e que esteja
ligada a uma eficiente política de propriedade intelectual.
Apoena • Qual é o resultado
para a empresa que investe em patentes de seus projetos?
JÁ • O resultado é a produção
de diferenciais exclusivos em relação
aos concorrentes. Sempre lembrando
que a patente recai sobre o produto

ou processo inovador, e não sobre um
projeto em si.
Apoena • Quando podemos levar em conta os aspectos da competitividade sob o foco da propriedade
intelectual?
JA • Na economia do conhecimento, na qual vivemos, a propriedade
intelectual é essencial para garantir a
competitividade das empresas. Isso
porque ela garante a apropriação exclusiva do que é gerado pelos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
Assim, a empresa possui um diferencial
competitivo em relação aos concorrentes, que gera recursos para continuar
inovando, criar mais patentes e manter
o ciclo em funcionamento.
Apoena • E como saber se o
projeto/pesquisa deve ser patenteado?
JA • A patente recai sobre o produto ou processo gerado a partir da
pesquisa. Uma vez que este resultado
seja inovador, ou seja, não possua similar numa busca prévia nos bancos de
patentes, a sugestão é patentear tudo
que preencha estas condições. A partir
daí, a empresa verá se o produto
tem potencial no mercado.
Apoena • Podemos licenciar
uma patente antes de sua concessão? Como funciona esse processo?
JA • Sim, é possível licenciar o
objeto de um pedido de patente, desde que seja feito por contrato entre
as partes. Tal negociação pode ser
averbada no INPI para dar segurança
aos envolvidos.
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Excelência tecnológica
das Empresas Eletrobras

L a b o rat ó ri o s
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A fim de integrar seus diversos laboratórios e centros tecnológicos, com
foco no suporte e desenvolvimento de
atividades no campo da ciência, tecnologia e inovação, foi criada, em 2009, a
Rede de Laboratórios do Sistema Eletrobras (Relase). A iniciativa está alinhada
ao Plano de Transformação da Eletrobras e é um desdobramento da política
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I). Seu objetivo principal é
agregar valor, oferecer maior confiabilidade e sustentabilidade aos negócios
das Empresas Eletrobras.
Um mapeamento detalhado do
conjunto de laboratórios e centros tecnológicos das companhias geradoras,
transmissoras e distribuidoras de energia que compõem as Empresas Eletrobras, já identificou 91 unidades espalhadas pelo Brasil, os serviços
executados e seus clientes. O trabalho
destas unidades em rede visa aumentar
a cooperação entre as subsidiárias, otimizar recursos, evitar a contratação de
serviços a terceiros e potencializar a
utilização destes ativos de tecnologia
nos negócios das companhias.
Dos laboratórios e centros tecnológicos mapeados, 51 estão concentrados na região Sudeste; 14 na Sul; nove
na Norte; nove na Nordeste; e oito na
Centro-Oeste. Dezesseis possuem acreditação pela Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou pela Rede Brasileira de
Laboratórios de Ensaios (RBLE), em

14

José Lins

Iniciativa mapeia 91
unidades espalhadas pelo
Brasil, realiza seu primeiro
seminário
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conformidade com padrões internacionais de gestão na área laboratorial.
Quanto à propriedade industrial, foram
identificados cerca de 1.000 serviços
entre ensaios, calibrações, treinamentos, projetos de pesquisa e desenvolvimento e assessoria técnica, e gerados
19 registros de patentes. As atividades
são desenvolvidas por uma equipe de
alto nível composta por 75 profissionais pós-graduados, dos quais 13 em
nível de doutorado; 51 com mestrado;
e 11 especialistas.
Estima-se que em 2015, quando
estiver totalmente consolidada, a Relase se torne referência internacional.
Atualmente, é considerada a maior rede
de tecnologia do setor elétrico da América Latina, considerando o número de
laboratórios e centros de tecnologia

que a integram, o conjunto de competências disponibilizadas e a sua abrangência geográfica.
Primeiro Seminário
A Eletrobras Furnas organizou, entre os dias 8 e 10 de agosto, em sua
sede, no Rio de Janeiro, o primeiro seminário da Relase. O evento contou
com as presenças dos presidentes das
Empresas Eletrobrás e autoridades da
comunidade científica. Durante os três
dias do encontro foram apresentados
trabalhos e realizadas mesas redondas
com a participação dos palestrantes e
um mediador para o debate dos temas.
Na ocasião, os dirigentes das Empresas Eletrobras enalteceram a excelência do corpo técnico e ressaltaram a
necessidade de constante aperfeiçoa-

Daniela Monteiro

O presidente de
Furnas, Flavio
Decat (à esquerda), cumprimenta
o presidente da
Eletrobras, José
da Costa Carvalho
Neto, no seminário da Relase
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José Lins

mento. O diretor-geral da
Itaipu Binacional, Jorge Samek, reconheceu que os especialistas “são capazes de
resolver qualquer problema
para elevar as empresas ao
patamar de excelência”. Já
o executivo da Eletronorte,
Josias Matos de Araújo, ressaltou a importância da
“capacitação das pessoas
que trabalham em pesquisa
e desenvolvimento”. O presidente de Furnas, Flavio
Decat, alertou que “a gestão é primordial para o sucesso da rede”. Ciente do
sucesso que a iniciativa alcançará em
2015, o coordenador da Relase, Ronaldo Lourenço, conclamou a união de todos os integrantes para “transformar a
rede em referência na América Latina”.
E para que isso se torne realidade, o
presidente da Eletrobras, José da Costa
Carvalho Neto, reconheceu ser fundamental “a participação efetiva de todos
os executivos da holding”.
Laboratórios da Eletrobras Furnas
A empresa já conta com três órgãos que possuem laboratórios mapeados: o Centro Técnico de Ensaios e Medições (CTE.O), o Departamento de
Apoio e Controle Técnico (DCT.C) e o
Laboratório de Hidráulica Experimental
(LAHE.E).
O CTE.O, localizado junto à Usina
Hidrelétrica de Furnas, no município de
São José da Barra (MG), realiza serviços que cobrem, praticamente, todas as
especialidades da Engenharia, exceto a
parte civil. Atua, também, na implantação e manutenção de instalações, no

monitoramento de descargas atmosféricas da Rede Integrada Nacional de
Detecção de Descargas Atmosféricas
(Rindat), e na execução de projetos de
P&D do Programa da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel).
Suporte tecnológico à construção
civil de grande porte, com foco em
confiabilidade e otimização de recursos
é a área de atuação do DCT.C, localizado em Aparecida de Goiânia (GO). Presente em mais de 200 empreendimentos hidrelétricos espalhados pela
América do Sul e do Norte, Ásia, Europa
e África, os serviços prestados vão desde os estudos de viabilidade e inventário até a implantação e operação, além
de projetos de pesquisa e desenvolvimento.
Situado próximo à Subestação de
Jacarepaguá (RJ), o LAHE.E realiza estudos hidráulicos em modelos reduzidos a fim de garantir ou aumentar a
eficiência, economia e segurança dos
empreendimentos hidrelétricos. O laboratório presta, também, assistência
técnica à construção, operação e manutenção destes ativos.
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Controle de vegetação
em reservatórios

m o nit o rament o
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Estudo mostra a importância do monitoramento de plantas
aquáticas que podem comprometer a eficiência de hidrelétricas

Arquivo Furnas

O crescimento de plantas aquáticas em grandes reservatórios é um fenômeno natural. Afinal, o acúmulo de
água, somado ao material orgânico
existente nas margens e no curso dos
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rios, mais a influência do clima, favorecem a excessiva expansão dessa vegetação. Mas de que forma esse desequilíbrio pode afetar a geração de energia
e seus desdobramentos econômicos em
determinada região? É o que estuda a
pesquisa Desenvolvimento e Integração de Tecnologias para Monitoramento
e Controle de Plantas Aquáticas no Reservatório de Porto Colômbia. O projeto
foi conduzido pela Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais,
da Universidade Estadual Paulista
(Unesp), de Botucatu, tendo como coordenador o Dr. Edvaldo Velini, e como
gerente, o biólogo Paulo Formagio, da
Estação de Hidrobiologia e Piscicultura
de Furnas.
Grandes quantidades de macrófitas aquáticas nos leitos de rios e reservatórios podem dificultar a atividade
econômica. Diversas hidrelétricas e hidrovias têm suas eficiências comprometidas pela elevada infestação de plantas submersas, flutuantes, marginais
ou emergentes. “O objetivo foi avaliar
e identificar a composição destas plantas no reservatório de Porto Colômbia,
no município de Planura, na divisa de
São Paulo e Minas Gerais, para, se necessário, traçar um plano de manejo,
de modo que elas não prejudiquem a
geração de energia com o entupimento
da entrada de água para as turbinas”,
explica Paulo Formagio.
O reservatório escolhido para o
estudo foi submetido a um levantamento em fevereiro de 2010. Um barco
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percorreu suas margens e as de seus
dois tributários principais (rios Sapucaí e Uberaba), estabelecendo um total de 40 pontos de amostragem. “Os
estudos são desenvolvidos para avaliar
o nível de infestação e, a partir daí,
estabelecer qual forma de manejo seria a mais indicada para determinada
região”, diz Paulo Formagio, acrescentando que existem três maneiras para
controlar as plantas aquáticas: mecânica, química e biológica.
O controle mecânico consiste em
desenvolver equipamentos para a retirada das plantas aquáticas de um determinado ambiente. O químico, por
sua vez, lança mão de produtos que eliminam essas plantas. Esses produtos
são específicos para os vegetais, não
causando nenhum dano a outros ecossistemas do reservatório. Já o controle
biológico consiste na soltura de inimigos naturais no reservatório. Com isso,
a infestação é atacada para servir de
alimento, diminuindo a quantidade da
vegetação.
Na pesquisa, em cada ponto de
amostragem ao longo de uma área de
5.000 m2, foram identificadas as espécies ocorrentes e suas respectivas densidades. São 15 espécies principais,
distribuídas em 10 famílias, destacando-se Panicum rivulare, Oxycarium
cubense, Eichornnia crassipes, Egeria
najas e Brachiaria subquadripara. De
acordo com Paulo Formagio, o biólogo
Sidinei Magela Thomaz, professor adjunto da Universidade Estadual de Maringá/Nupélia, relata no artigo Fatores
Ecológicos Associados à Colonização e
ao Desenvolvimento de Macrófitas
Aquáticas e Desafios de Manejo, que a

identificação das espécies de plantas
aquáticas em um corpo d’água é uma
etapa crítica em planos de manejo,
uma vez que espécies diferentes respondem de forma diferente a uma determinada ação de controle.
Diante dos resultados obtidos,
Paulo Formagio aponta os procedimentos mais adequados. “Pelas características do reservatório e tendo em vista a
colonização das plantas aquáticas, é
possível afirmar que, atualmente elas
não constituem um problema”. Pode-se
observar, portanto, que a própria natureza que favorece a proliferação das
plantas, também as mantêm sob con-
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trole. “Neste caso específico, o que
ocorreu no reservatório de Porto Colômbia foi que o desenvolvimento dessas plantas aquáticas ficou estável em
determinadas áreas estudadas. Tudo
devido ao controle biológico. Plantas
aquáticas de diversas espécies competindo entre si, disputando os mesmos
recursos para sobreviver”, explica o biólogo da Estação de Hidrobiologia e
Piscicultura de Furnas.
Paulo Formagio acredita que o
controle mecânico das plantas seria o
que menos impacto causaria no reservatório, pois os equipamentos são desenvolvidos para cada tipo de ambiente. Desta forma, ele só vai atuar na
retirada pura e simples das plantas,
sem afetar quaisquer outros elementos.
Por isso, cada caso deve ser estudado
detalhadamente, em suas especificidades, pois as regiões diferem umas das
outras em vários aspectos.
22

Paralelamente às ações diretas de
monitoramento em relação ao crescimento desordenado das plantas, há que
se preocupar também com outros aspectos, como a ocupação populacional no
entorno do reservatório, as atividades
agrícolas, desmatamentos etc. “Medidas
preventivas deverão ser tomadas para
que se utilize o entorno racionalmente,
respeitando o meio ambiente”.
Essa conjugação de fatores resulta
em benefícios tanto para o equilíbrio do
meio ambiente quanto para as comunidades do entorno, sem contar com o aspecto financeiro, de uma maneira mais
ampla. “Toda intervenção que se realiza
numa usina hidrelétrica, como a parada
de máquina, no caso, interrompe a produção de energia. Quando isso acontece, quem paga a conta é o consumidor
final. Se adotarmos medidas preventivas, o custo de manutenção e horas de
máquina parada será reduzido”.
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Parceria fundamental
Paulo Sérgio Formagio defende o uso das técnicas de controle,
mas ressalta a importância da prevenção.
Apoena • Qual o objetivo da pesquisa Desenvolvimento e Integração de Tecnologias para Monitoramento e Controle de Plantas Aquáticas no Reservatório de Porto Colômbia?
Paulo Sérgio Formagio • Este levantamento teve por objetivo identificar as espécies de plantas aquáticas e o nível de infestação de cada espécie presente no reservatório da Hidrelétrica de Porto Colômbia.
A principal função do monitoramento é acompanhar as tendências nas comunidades de plantas aquáticas
ou flutuações populacionais das espécies ou grupo delas e proporcionar informações confiáveis para o
estabelecimento de prioridades do manejo das mesmas.
Apoena • Qual o impacto ambiental do crescimento desordenado dessas plantas?
PSF • É importante salientar o custo ambiental de um problema que ocorre devido a uma perturbação
que acontece em uma região, nesse caso, o ambiente aquático. Nós não temos como mensurar em valores o tamanho do prejuízo ecológico que um descontrole causa no ambiente. Mas há evidencias, como o
declínio e/ou o desaparecimento de espécies de peixes, e de outros organismos aquáticos importantes
ecologica e comercialmente, além das alterações na paisagem e de toda uma beleza natural existente.
Apoena • A infestação pode afetar a rotina dos moradores e/ou frequentadores da região?
PSF • Se o reservatório é utilizado pelas pessoas como área própria para o lazer, com
uso de barcos e jet skis, a proliferação das plantas aquáticas impedirá que essa
atividade seja exercida, pois essas plantas se tornam uma barreira, impedindo
o uso de tais equipamentos.
Apoena • A ação do homem também pode interferir nesse quadro definido pelo estudo?
PSF • Na pesquisa foi recomendado um trabalho efetivo de educação
ambiental. Levando- se em conta o fato de se conhecer, a partir de agora,
os impactos das plantas aquáticas, é importante que a população tome
conhecimento dos efeitos negativos da introdução de plantas de outros
locais no reservatório. Este tipo de conhecimento deve atingir principalmente os pecuaristas do entorno. Devem ser alertados, por exemplo, sobre os
perigos da introdução de forrageiras exóticas adaptadas para áreas úmidas,
especialmente a brachiaria, conhecida como capim-fina.
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Pescadores e outros usuários do reservatório devem ser esclarecidos sobre a
necessidade de limpeza dos barcos e dos equipamentos antes de mudarem de
reservatório ou mesmo de regiões distantes no mesmo reservatório. Esses cuidados impedem que se propaguem de um lado para o outro espécies nocivas que
antes não existiam em determinado local.
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Foto: Adilson Carlos do Amaral

Antecipando
o Futuro
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Equipamento único no mundo favorece a seleção
de materiais para grandes obras com economia

Adilson Carlos do Amaral

Chuva, vento, pedras, areia e energia elétrica. O que fatores tão diferentes podem ter em comum? Muita coisa,
se levarmos em conta que os elementos
da natureza influenciam a estrutura física de uma construção, desde a composição, até sua durabilidade pela ação
externa. É nesse princípio que se baseia
o projeto de Desenvolvimento de um
Equipamento para Estudo de Alterabilidade de Materiais Geotécnicos, de Carlos Rogério Santana, do Departamento
de Apoio e Controle Técnico da Eletrobras Furnas. O equipamento acelera a
degradação desses materiais, para simular sua durabilidade e avaliar a adequação de cada escolha à obra a que se
destina.
São considerados materiais geotécnicos elementos naturais como rocha, areia e solo, assim como alguns
tipos de materiais industrializados,
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chamados geossintéticos. E eles são
matéria-prima da Eletrobras Furnas na
construção de barragens. “São as famosas obras de barragens, que já fazem
parte do DNA da empresa. A Eletrobras
Furnas destaca-se no Brasil e no mundo
por sua tradição e competência no desenvolvimento de projetos, execução e
controle tecnológico de grandes barragens para aproveitamento hidrelétrico”,
ressalta Carlos Rogério.
E é com uma grande quantidade de
rocha e areia que as barragens são
construídas, obras de grande porte, que
exploram esses materiais em jazidas
próximas ao empreendimento, visando
à otimização da logística de transporte.
Além disso, é de fundamental importância assegurar a qualidade e a durabilidade da obra. Neste ponto, entra a
seleção ideal de matérias primas. E para
selecionar e qualificar os materiais naturais é preciso conhecer suas propriedades físicas e químicas. “Tudo isso
pode ser obtido em ensaios de laboratório realizados em nosso departamento, em Aparecida de Goiânia (GO). Dentre as propriedades estudadas, há um
fator de grande relevância: a alterabilidade dos materiais, ou seja, como os
materiais comportam-se ao longo dos
anos, com as variações climáticas.
Quanto maior a alterabilidade de um
material, menor sua durabilidade e menor a vida útil do empreendimento”,
explica Carlos Rogério.
Os materiais naturais podem sofrer degradação provocada por agentes físicos, químicos e biológicos que
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materiais utilizados na construção de barragens
e na construção
civil em geral.
Esses materiais
são submetidos,
de forma acelerada, a diferentes
processos de degradação: lixiviação
contínua,
variação de temperatura, variação de umidade,
congelamento e
exposição à radiação ultravioleta.
Todos
os
processos
são
automatizados e
isso é de fundamental importância, uma vez
que os ensaios
serão realizados
continuamente por semanas e até meses, vinte e quatro horas por dia, sete
dias por semana. Ainda será necessário muito estudo para aprimorar o
projeto. Carlos Rogério explica que é
preciso estabelecer os procedimentos
de ensaio e buscar uma correlação dos
efeitos obtidos em laboratório com a
degradação real do material na obra.
Ajustes à parte, um grande passo
já foi dado. Afinal, já é possível classificar os materiais quanto a sua alterabilidade, através de ensaios comparativos. Neste caso, se a obra tem duas ou
mais jazidas disponíveis, diante da ava-
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causam a desintegração, a desagregação, a decomposição e a oxidação das
rochas e dos minerais, provocando
mudanças, principalmente do ponto
de vista geomecânico. Carlos Rogério
lembra que a alteração dos materiais
ocorre, naturalmente, num intervalo
geológico de tempo, ou seja, de centenas a milhares de anos. Mas alterações significativas também podem,
em alguns casos, acontecer num intervalo muito menor, isto é, de alguns
anos. “As variações climáticas são as
principais responsáveis pela degradação ou alterabilidade desses materiais. O objetivo do equipamento proposto nessa pesquisa é, portanto,
simular os processos de degradação
natural de forma acelerada para que,
em questão de meses, possamos estimar em laboratório como os materiais
vão se comportar em décadas, quando
expostos às intempéries naturais (variações de temperatura, de umidade,
de radiação UV, ventos, etc.)”, afirma
o pesquisador.
O Equipamento para Estudo de Alterabilidade de Materiais Geotécnicos
foi construído com base em um protótipo desenvolvido no Laboratório de
Engenharia Civil, da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf). As
especificações para sua construção foram elaboradas pelo professor da instituição Paulo Maia, executado pela Eletrobras Furnas via projeto de P&D da
Aneel e estruturado pelo engenheiro
Renato Cabral.
Na prática, o equipamento é constituído por uma câmara capaz de acomodar corpos de prova de grandes dimensões e de diferentes tipos de
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liação de cada material, é possível optar por aquela que apresentar a menor
suscetibilidade à degradação.
Importante ressaltar, também,
que este é um trabalho pioneiro, não
havendo registro similar no mundo.
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Existem equipamentos que fazem somente lixiviação, outros somente saturação e secagem ou ultra-violeta,
mas nenhum faz tudo em sequência e
em grandes dimensões como esse.
Diante de tamanha inovação, o desenvolvimento e aprimoramento do
projeto tem tudo para gerar benefícios crescentes. “O resultado esperado nos próximos anos é que tenhamos
obras com menores custos de manutenção e maior vida útil, o que significará uma enorme economia de recursos para nosso país”, afirma Carlos
Rogério.
Vale lembrar que desenvolvimento e economia, hoje em dia, procuram
levar em conta o impacto de quaisquer inovações no meio ambiente. No
caso desta pesquisa, não é diferente.
“A natureza é a matéria prima da Engenharia Civil. Não há empreendimento nesta área que não vá impactar o
meio ambiente. Por outro lado, a preservação ambiental não tem como ser
ignorada, pois é da natureza que obtemos os recursos primários que sustentam nosso desenvolvimento tecnológico. A chave para esse problema
é a sustentabilidade. Temos que pensar na natureza como fonte permanente de recursos”, salienta Carlos
Rogério. Ele ressalta que os estudos
de impacto ambiental, por força de
lei, buscam essa sustentabilidade
quando preveem a minimização dos
impactos e medidas compensatórias
para os impactos remanescentes.
“Nossa pesquisa busca obras mais eficientes, de maior longevidade, e isso
é uma forma de minimizar os impactos ambientais”.
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Máquina do tempo
Carlos Rogério Santana, engenheiro civil do Departamento de Apoio e Controle Técnico da Eletrobrás Furnas,
revela nesta entrevista as inovações e benefícios gerados pelo desenvolvimento de um equipamento
pioneiro para estudo de materiais geotécnicos.
Apoena • O que são considerados materiais geotécnicos, objeto de ensaios deste novo equipamento?
Carlos Rogério • Todas as obras de Engenharia Civil, de uma forma ou de outra, apoiam-se sobre o solo ou rocha, e
muitas delas, além disso, utilizam o próprio solo como elemento de construção, caso das obras de terraplenagem, estradas e barragens. O solo, a areia ou a rocha utilizados nessas construções são considerados materiais geotécnicos. Além
desses materiais naturais, temos também materiais industrializados classificados como geossintéticos, como por exemplo
membranas plásticas impermeabilizantes e mantas têxteis usadas como filtro em drenos.
Apoena • Quais materiais podem ser analisados no equipamento?
CR • Por ser de grandes dimensões, o equipamento permite a acomodação de diferentes formas de corpos de prova,
como enrocamentos, partículas de rochas, corpos de prova cilíndricos de rocha ou concreto, mantas ou tecidos geossintéticos, blocos de alvenaria cerâmicos, de concreto e outros.
Apoena • Além dos materiais geotécnicos, outros tipos de materiais também podem ser ensaiados?
CR • Tendo como foco o negócio da empresa, a pesquisa baseia-se no estudo de materiais geotécnicos, mas, no equipamento, pode ser ensaiado qualquer tipo de material de construção. O problema hoje é que o equipamento está pronto,
mas não há normas ou procedimentos definidos para a realização dos ensaios. Não há informação de outro equipamento
similar no mundo para servir de parâmetro. Por isso, teremos que partir do zero na geração de documentação técnica
normativa, esse é nosso próximo desafio.
Apoena • Como esta pesquisa beneficia a população em seu dia a dia?
CR • Penso não haver um impacto direto no dia a dia das pessoas, mas, se considerarmos que essa pesquisa nos possibilitará a seleção dos materiais aplicados em nossas obras, levando-se em conta o requisito durabilidade, o que implica em menor necessidade de manutenções e maior vida útil do empreendimento. Considerando que a Eletrobras Furnas
trabalha com empreendimentos de grande porte, isso significa uma enorme economia de dinheiro para nosso país, que
pode ser revertida em benefícios para a população.
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Foto: Arquivo Furnas

A força
das águas
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Desenvolvimento de modelos para previsão de
vazões pode gerar economia e salvar vidas

Arquivo Furnas

Em 1974, a população da cidade
de Cuiabá, em Mato Grosso, sofreu uma
grande inundação, provocada por uma
cheia no rio Cuiabá. Para solucionar o
problema, o extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS)
projetou uma barragem no rio Manso.
Após o início das obras, o empreendi-
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mento sofreu modificações em sua concepção. Passou a contar com o conceito de usos múltiplos do reservatório e
da água que incluem: a geração de
energia elétrica, a melhoria das condições de navegação dos rios Manso e
Cuiabá, além de utilização para recreação e irrigação de áreas potencialmente aproveitáveis com fins agrícolas, na
região de Santo Antonio do Leverger e
Barão de Melgaço.
A transferência da hidrelétrica para
a Eletrobras Furnas, após gestão da Eletronorte, foi o ponto de partida do projeto “Desenvolvimento de Modelos para
Previsão de Vazões nas Bacias dos Rios
Manso e Cuiabá após a Implantação do
APM Manso”, cuja coordenação foi de
Luiza Cristina Krau de Oliveira, da Assessoria de Política e Estudos Ambientais.
E, para entender melhor como
funciona, a especialista listou algumas
atividades fundamentais para se ter um
sistema de alerta eficiente: Sistema de
Monitoramento e Acompanhamento do
Tempo, através de previsão meteorológica que dependem de sistemas de
aquisição dos dados de estações meteorológicas em tempo real, imagens de
satélite meteorológico, imagens de radares meteorológicos, modelos de previsão meteorológica, meteorologistas
operando o sistema em tempo real; Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Hidrológico, através de previsão
de vazões que dependem de sistemas
de aquisição dos dados de estações hidrológicas em tempo real, hidrologistas
operando o sistema também em tempo
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real; Sistema de alerta com pessoal
técnico capacitado para entender os
dados. Não basta prever, é preciso ter
alguém para receber a previsão e decidir. Usar outros modelos que subsidiem
a tomada de decisões em tempo hábil,
que usem técnicas modernas de computação e recursos de imagens de satélite, de imagens de radar meteorológico
e de prognósticos globais; ter alguém
do outro lado para receber esta tomada
de decisão, gerar um alarme/alerta e
tomar as providências (convocar Defesa Civil, Bombeiros, etc); em ocasiões
de cheias, estas equipes devem trabalhar em regime de plantão e, por fim,
avisar à população de modo a diminuir
os danos e, principalmente, evitando
perdas de vidas.
Vale destacar que se uma destas
atividades não estiver funcionando,
não haverá eficiência nem eficácia no
alerta. Outro ponto que deve ser esclarecido é a definição de vazão. De acordo com Luiza Krau, vazão é o volume
de água que passa em um rio e pode ser
apresentada em diversas unidades,
como por exemplo litros por hora ou
metros cúbicos por segundo. As previsões de chuva agregam qualidade às
previsões de vazão e são uma necessidade constante. “É com base nessas
previsões que se tomam as decisões em
relação a todo o sistema operacional
das barragens das hidrelétricas. Se há
previsão de chuvas intensas, a decisão
indicada é esvaziar parte do reservatório para abrir espaço e poder armazenar
mais água, e assim, também, evitar enchentes”, informa a pesquisadora.
As previsões de vazões permitem
que o sistema passe a ter um ganho de

energia. Considerando que a energia é
despachada num sistema interligado,
se chove no Sul do país, o sistema faz
com que haja mais geração de energia
naquela região e menos em outras regiões. “Essa forte interligação, que privilegia a geração onde há mais água, traz
um lucro significativo. Em alguns anos,
isso se traduz em uma economia de
energia para o país que pode chegar a
mais de 20%”, afirma Luiza Krau.
Mas como obter essas tão fundamentais previsões? Uma das maneiras é
a utilização de modelos matemáticos
hidrológicos. Eles são ferramentas desenvolvidas para representar o comportamento de uma bacia hidrográfica, e
podem ser usados para prever condições futuras e/ou simular situações hi-
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potéticas que permitem avaliar impactos de alterações.
Mesmo com toda a evolução tecnológica, a precisão dos resultados
não chega a 100%. “O uso dos modelos matemáticos é limitado pela heterogeneidade física da bacia, dos processos do ciclo hidrológico envolvidos
e da própria formulação em si. Os processos de precipitação, evaporação,
infiltração e escoamento em rios, dependem de um grande número de variáveis que nem sempre podem ser medidas e conhecidas”, explica Luiza
Krau. Assim, os modelos hidrológicos
de previsão de vazões simplificam um
sistema complexo para gerar informações com o intuito de prever os valores da vazão que passará em uma determinada seção do rio em um tempo
futuro, e para programar a operação
de reservatórios.
No entanto, não bastam bons modelos de previsão. Luiza Krau alerta que
toda uma cadeia de atividades precisa
funcionar para que os sistemas de previsão possam beneficiar as pessoas.
“Um sistema de previsão de cheias deve
ser articulado com os sistemas de controle e operação das barragens. No caso
do setor elétrico, isto já acontece. Em
fenômenos de chuva intensa ocorridos
em grandes bacias, é possível com mais
segurança e antecedência, prever, avisar e gerar alarmes que permitam minimizar as perdas materiais e, principalmente, a perda de vidas humanas”,
afirma a pesquisadora.
Em pequenas e até micro bacias,
um centro de previsão deve enxergar o
que acontece e tomar as providências.
Um exemplo foi a chuva que ocorreu
34

na Região Serrana do Rio de Janeiro,
na noite de 11 de janeiro e madrugada
de 12 de janeiro deste ano. “Gerou
uma cheia que desceu de Teresópolis e
do Vale do Cuiabá (em Itaipava, Petrópolis), mas só chegou à cidade de Areal, às 10h da manhã. Um aviso em um
carro de som foi suficiente para não
ter vítimas fatais. A cheia passou em
Anta (RJ) e Sapucaia (RJ) às 17h.
Também não houve vítimas fatais”,
lembra Luiza.
Na época, houve comparações
entre esses incidentes com enchentes
que ocorreram, quase que simultaneamente, na Austrália. Segundo a pesquisadora, similitude não se justifica
porque a cheia naquela região da
Oceania já vinha descendo o rio há
mais de uma semana, tempo suficiente para providenciar a evacuação da
população e proteção de bens materiais. Diante de situações emergenciais, como as citadas, é necessário
manter um sistema de alerta integrado, rápido e eficaz.
Os órgãos públicos devem ser
orientados a trabalhar efetivamente em
conjunto com os usuários da água e
toda a sociedade organizada, para prevenir e planejar uma solução dos problemas de forma mais ampla. “Em situações de emergência, a agilidade com
que as previsões precisam ser divulgadas opõe-se tanto à segurança quanto
à precisão dos resultados obtidos. Se
resultados não confiáveis forem transmitidos por um sistema de alerta, podem vir a comprometer toda sua credibilidade no futuro e fenômenos
excepcionais sempre vão ocorrer”, informa Luiza Krau.
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Consciência além dos números
Luiza Cristina Krau, da Assessoria de Política e Estudos Ambientais de Furnas, fala sobre a importância de conjugar previsões matemáticas e preservação ambiental para evitar consequências graves em caso de cheias nos rios
Apoena • Como as previsões de vazões influenciam na rotina da população?
Luiza Cristina Krau • A previsão de vazões e as ações empreendidas a partir delas contribuem no dia a dia das pessoas,
principalmente para salvá-las de enchentes excepcionais, além de ajudá-las no desempenho de suas atividades corriqueiras. As
pessoas podem sentir que houve uma grande evolução na previsão do tempo e na previsão climática. Estas previsões são utilizadas nos modelos de previsão de vazões
Apoena • Cite um exemplo prático da aplicação dessas previsões para a operação dos reservatórios.
LCK • As cheias não causariam danos, caso os vales atingidos não estivessem ocupados, na maioria das vezes, de maneira
irregular. Na cidade de Itumbiara, em Goiás, há uma ciclovia margeando o rio. Então, por conta da ciclovia, há uma restrição à
vazão efluente da Usina Hidrelétrica de Itumbiara. A previsão de vazões permite que as áreas da empresa responsáveis pela
hidrologia, planejamento energético, operação do sistema e da usina, façam o controle de modo a evitar danos a jusante do
reservatório. Por isso, cada caso precisa levar em conta não só a previsão das vazões, mas especificidades da região.
Apoena • A preservação do meio ambiente é um auxiliar a mais no controle das cheias?
LCK • Sim, se a natureza está preservada em uma bacia hidrográfica de um rio ajuda muito. Apesar de não ser só este fator
que influencia. A vegetação de uma região preservada amortece a enchente, diminui a velocidade da água e permite maior
absorção da água da chuva no solo. As matas nas margens dos rios, chamadas ciliares, também ajudam a amortecer as cheias e
a segurar sedimentos e erosão. Em bacias hidrográficas devastadas ou muito impermeabilizadas, a situação é diferente.
No caso de vazões de enchentes, a natureza precisa ocupar as calhas do rio. O rio corre na calha principal durante o período de
estiagem, mas, quando da ocorrência de chuvas fortes, ela extravasa (transborda, saí das bordas) e preenche a calha secundária.
Se não há ocupação humana na calha secundária, não há risco de perda de vidas. Só vai acontecer o alagamento.
Apoena • Como resolver problemas que não são de recursos hídricos, mas que os afetam diretamente como lixões,
desmatamento, ocupação irregular de encostas, de áreas de nascentes e de várzeas de rios?
LCK • A ocupação irregular das calhas dos rios, somada ao transporte de lixo, sedimentos e outros materiais sólidos (como
galhos de árvores, folhas e outros que fazem parte de um processo natural que antecede uma tempestade) transforma o rio em
uma fonte de problemas, na época das chuvas, já que ele transborda, inunda bairros ribeirinhos, leva pontes, etc.
O conflito entre a proteção da natureza e a conquista de novos espaços para a humanidade é o grande desafio do desenvolvimento sustentável. É preciso chegar ao ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a capacidade dos ecossistemas de absorverem impactos das atividades humanas.
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congresso

Foto: Marcelo Brasileiro

Inovação é debatida
em Fortaleza

C o n g ress o

Marcelo Brasileiro

O VI Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica (Citenel) e
o II Seminário de Eficiência Energética
no Setor Elétrico (Seenel) foram realizados entre os dias 17 e 19 de agosto,
em Fortaleza (CE). Os eventos, coordenados pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), contaram nesta edição
com a organização da Companhia Energética do Ceará (Coelce).
Durante os três dias, especialistas
debateram as iniciativas de pesquisa e
desenvolvimento e de eficiência energética, por meio de painéis com apresentação de resultados de projetos das
empresas do setor elétrico. Mais de 150
palestras técnicas e oito rodadas de negócio marcaram o congresso nordestino, que teve a frase “A tecnologia ligando pessoas ao futuro sustentável”
como tema central. Entre as palestras,
destaque para Implantação de protótipo de conversor de ondas on-shore nas
condições de mar do Nordeste do Brasil
(Tractebel Energia); e Recuperação
energética de resíduos sólidos urbanos
no Brasil: abordagem econômica e ambiental (Cemig).
De acordo com Renato Norbert,
gerente da Departamento de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação de Furnas,
a realização de eventos desta natureza
permite não só a troca de experiências
mas, também, serve como vetores de
transformação de idéias em soluções de
valor para a sociedade como um todo.
“O Citenel é o único evento sobre Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação dedicado ao setor de energia elétrica. É
imperdível para todos aqueles que atuam nessa área. Somente em evento com
este perfil é possível uma empresa sa-

Marcelo Brasileiro
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ber o que as demais estão fazendo, possibilitando um melhor planejamento
das pesquisas que a convém e dos caminhos que deverá seguir para se manter competitiva.”
O Citenel é realizado a cada dois
anos e já teve cinco edições: Brasília
(DF), Salvador (BA), Florianópolis (SC),
Araxá (MG) e Belém (PA).
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Solar Energy LatAm

Expo Energia

VII Fórum Brasileiro de
Educação Ambiental

Rio de Janeiro, RJ

São Paulo, SP

Salvador, BA

30 a 01
de fevereiro
de 2012

8 a 10
de março
de 2012

28 a 31
de março
de 2012

24 a 16
de junho
de 2012

13 a 15
de agosto
de 2012

5ª Edição do Intellectual
Property Business Congress

XXVII Conferência Nordic
Hidrológico

Portugal

Oulu, Finalândia
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e
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Congresso Mundial - ICLEI 2012- CONGRESSO MUNDIAL ICLEI é a
sigla de “International Council for Local Environmental Initiatives”, associação democrática e internacional de governos locais
e organizações governamentais nacionais e regionais que assumiram
um compromisso com o desenvolvimento sustentável. É a primeira
vez que este evento, que é realizado a cada três anos, ocorrerá na
América Latina. Belo Horizonte - 30/05/12 à 02/06/12. Mais informações: http://www.iclei.org/index.php?id=12186
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Fórum HSM -Estratégia

XII Conferência Anpei de
Inovação Tecnológica

Santo Amaro, SP

Joinville, SC

22 a 23
de maio
de 2012

4a6
de junho
de 2012

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20 será
realizada no Rio de Janeiro/
RJ, de 4 a 6 de junho de 2012.
A expressão “+20” é usada
para fazer referência aos vinte
anos da “Rio 92”, ou “ECO 92”,
que também ocorreu no Rio de
Janeiro, considerada por especialistas a mais importante
conferência ambiental mundial
até hoje.

Não perca

Comitê de P&D aprovou, em sua última reunião, ocorrida em 11
de agosto último, que os processos de Prospecção Interna de
Demandas de P&D e Coleta Pública de Propostas de Projetos de
P&D passassem a ser contínuos. Para possibilitar a implantação
dessa modificação na Prospecção Interna de Demandas, foi lançado o novo ambiente amigável, acessável pela Intranet da Empresa e que se chamará Ideação Furnas.

!

A Eletrobras tem realizado, através da UNISE - Universidade Corporativa das Empresas Eletrobras - encontros de Sensibilização
para a Inovação. Em Furnas, as áreas de treinamento e de gestão
de P&D têm colaborado no sentido de organizar turmas para esses encontros. No mundo atual, empresas que não inovam não
sobrevivem. Mantenha-se informado.
Será contratada uma empresa de consultoria em gestão da inovação e da propriedade intelectual. Uma de suas atividades é
apresentar palestras nas diversas áreas de Furnas visando conscientizar gerentes e colaboradores sobre a importância de se proteger os resultados da atividade inovativa e sobre as maneiras de
se realizar essa proteção.
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