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A quarta edição da Revista Apoena é dedicada aos laboratórios da Eletrobras Furnas, responsáveis pela formação e continuidade da histórica qualidade técnica de nossa empresa. Grande parte dos projetos de P&D tem origem nestes centros de excelência que contribuem para
o aperfeiçoamento da indústria de eletricidade brasileira com foco na sustentabilidade.
O Centro Técnico de Ensaios e Medições, localizado no Município de São José da Barra, junto
à Usina Hidrelétrica de Furnas (MG), é reconhecido por sua especialização nas áreas de instrumentação, medições, ensaios eletroeletrônicos, ensaios eletromecânicos e físico-químicos. Ampliando a sua atuação para fora da empresa presta serviços para clientes nacionais e
internacionais dos vários segmentos privados e públicos.
O Departamento de Apoio e Controle Técnico, com sede em Aparecida de Goiânia (GO), está
voltado para o desenvolvimento de pesquisas e estudos, assim como ao controle tecnológico
de qualidade, nas várias fases que compõem uma obra de geração, atuando nas áreas de
Concreto, Mecânica dos Solos, Mecânica das Rochas e Geologia de Engenharia.
O respeito ao meio ambiente é praticado pela empresa há quase 40 anos por meio das ações
promovidas pela Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas (MG). Além de fazer o
peixamento de rios e reservatórios com espécies do rio Grande, a estação é responsável pelo
Sistema de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água das usinas de Furnas, Mascarenhas de Moraes, Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Porto Colômbia, Marimbondo e Funil.
Já o Laboratório de Hidráulica Experimental e Recursos Hídricos é referência em pesquisa e
estudos. Nesta unidade instalada, em Jacarepaguá (RJ), são reproduzidas, em escala, as
condições naturais dos locais das usinas hidrelétricas e é simulado o funcionamento das
estruturas hidráulicas.
O laboratório realiza estudos com o objetivo de garantir ou aumentar a eficiência, economia
e segurança dos empreendimentos de geração, além de prestar assistência técnica à construção, operação e manutenção das obras hidráulicas. Estão sob a responsabilidade deste centro de excelência os estudos do modelo reduzido da Usina de Santo Antônio que a Eletrobras
Furnas ergue com parceiros privados em Rondônia. Com 4 mil m² de área é o maior modelo
já construído no país.
Estes são alguns dos exemplos da excelência e pioneirismo de uma empresa que completou 54
anos dedicados à superação de desafios por meio da inovação. Hoje a Eletrobras Furnas está
presente nas cinco regiões do país e construiu, com recursos próprios e em parceria, um complexo de 15 usinas hidrelétricas, duas termelétricas, mais de 19 mil km de linhas de transmissão e 51 subestações. De toda a energia consumida no Brasil, mais de 40% passam pelo Sistema Eletrobras Furnas. A empresa é responsável pelo fornecimento de energia a uma região que
concentra 63% dos domicílios brasileiros e 81% do Produto Interno Bruto (PIB).
Boa leitura!
Flavio Decat de Moura
Diretor-Presidente de Furnas
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Departamento de Apoio
e Controle Técnico (DCT. C)

Referência na área
de Engenharia

Departament o d e A p o i o e
C o ntr o le T écnic o ( D C T . C )

••

Com longa tradição no setor elétrico, o Departamento de
Apoio e Controle Técnico (DCT. C), em Aparecida de Goiânia,
em Goiás, traz na bagagem a prestação de serviços para mais
de 200 empreendimentos no Brasil e no exterior.

Corpos-de-prova de concreto
com argila expandida, com fibra
e com material cerâmico pós
ruptura à tração

Uma experiência acumulada de
mais de quatro décadas de trabalho
na construção civil de grande porte;
participação em mais de 200 empreendimentos hidrelétricos na América
do Sul, do Norte, Europa e África;
execução de 30 projetos de Pesquisa
& Desenvolvimento e geração de patentes diversas. Apesar de muito breve, este resumo serve para medir o
desempenho do Departamento de
Apoio e Controle Técnico (DCT.C), que
lhe confere a credencial de uma das

principais referências brasileiras na
área de Engenharia para construção
de empreendimentos hidrelétricos.
“A empresa constituiu o DCT.C
para atuar no desenvolvimento de serviços tecnológicos e atividades de
P&D+I, direcionados aos novos empreendimentos com foco nas aplicações
de engenharia civil e correlatas”, observa Rubens Machado Bittencourt,
gerente do departamento. Segundo
ele, sua origem vem dos laboratórios
de controle tecnológico agregados às

José Lins
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José Lins

obras de hidrelétricas da Eletrobras
Furnas, desde o início de suas atividades, em 1957. A partir de outubro de
1990, o DCT.C se consolidou como unidade própria da área tecnológica em
engenharia civil.
Com sua excelência reconhecida
pelo mercado, o departamento presta
serviços nas áreas de investigações
geológico-geotécnicas de campo e
análise de materiais; avaliação da
qualidade e da segurança estrutural de
empreendimentos; pesquisas e análises avançadas; e metrologia, desenvolvimento e gestão para os projetos
hidrelétricos. Rubens Bittencourt conta que a unidade atua no suporte tec-

nológico aos empreendimentos de geração em todas as fases de seu ciclo
de vida, como nos estudos de viabilidade e inventário; leilão de empreendimentos ou aquisição de ativos; implantação, construção e operação dos
empreendimentos.
Para isso, o DCT.C executa uma
bateria de atividades, desde estudos
de campo relacionados a materiais
disponíveis até especificação de serviços de manutenção civil, passando
por controle da qualidade e otimizações dos materiais e calibração de
instrumentos. “Nos últimos anos,
tendo em vista a retomada dos investimentos pela Eletrobras Furnas, to-

Corpos-de-prova de
concreto em processo
de cura em câmara úmida
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dos os nossos serviços são direcionados
prioritariamente
para
os
empreendimentos de interesse da
empresa”, revela Rubens Bittencourt.
O departamento também presta serviços para projetos nos quais a Eletrobras Furnas participa em consórcios,
como foram os casos das usinas hidrelétricas de Santo Antônio, Serra
do Facão e Foz do Chapecó.
Localizado numa área de 9.000
m², o DCT.C é, na prática, um complexo de tecnologia na área de engenharia civil composto por uma série
de laboratórios. O gerente explica
que o departamento conta ainda com
laboratórios temporários de campo
junto aos empreendimentos em implantação.
A unidade possui o único equipamento do mundo, em operação, capaz
de executar pistas experimentais de
concreto compactado com rolo em laboratório, além de ser considerado o
mais bem aparelhado laboratório do
Brasil na área de mecânica das rochas
e enrocamento. O gerente acrescenta
que a área de instrumentação e segurança de barragens é pioneira no país
e uma das primeiras do mundo a obter
a certificação ISO 9001. Também possui acreditações junto ao Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (INMETRO),
certificação segundo as normas da série ISO 9000 e reconhecimentos pelo
Prêmio Nacional da Gestão Pública do
governo federal.
“Com relação ao pessoal, o nosso quadro atual é de cerca de 190
pessoas, entre empregados efetivos e
contratados, contingente já bastante
10
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Espectrômetro de
absorção atômica,
utilizado na
determinação de
metais em amostras
de cimento e água

José Lins

otimizado frente ao portfólio de serviços e ao volume de investimentos
da empresa”, relata Rubens Bittencourt. Entre os profissionais, cerca de
45% possuem curso superior, sendo
que, deste total 20 têm mestrado e
doutorado e outros 15 cursos de especialização.
O gerente do DCT.C informa que,
atualmente, cerca de 20 projetos de
pesquisa estão em fase de desenvolvimento, buscando focar questões
relacionadas à otimização de custos,
redução de prazos e minimização de
riscos. Na execução dos projetos, o
departamento tem parceiros tecnológicos como a Coppe/Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
PUC-RJ, Universidade de São Paulo
(USP), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade de
Brasília (UnB), Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a
Universidade Federal de Goiás
(UFG).
O departamento contabiliza 30
projetos de P&D já realizados, desde a
aprovação da Lei 9.991, de julho de
2000. Por exemplo, o desenvolvimento de 13 produtos ou dispositivos novos ou aperfeiçoados; 28 processos
novos ou aperfeiçoados; 19 serviços
novos ou aperfeiçoados; criação de
seis softwares novos ou aperfeiçoados;
e o registro de duas patentes. Do lado
da capacitação e especialização dos
profissionais que trabalham nos laboratórios da empresa e nas instituições
parceiras, soma 29 títulos de mestrado
e cinco de doutorado concluídos, e 24
outros nestas duas modalidades em
andamento.
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Conjunto de prensas
de adensamento,
utilizadas na
determinação de
coeficientes para
análise de recalques
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Retorno financeiro
Com 30 projetos de P&D já realizados e outros 20 em andamento, o Departamento de
Apoio e Controle Técnico (DCT.C) criou ao longo dos anos um alto conceito e significativo retorno financeiro para a Eletrobras Furnas. Segundo Rubens Machado Bittencourt, o
conjunto de tecnologias desenvolvidas permitiu uma economia estimada em R$ 220
milhões na última década. Hoje, o departamento coordena tecnicamente o projeto da
Eletrobras que busca criar uma metodologia padrão para avaliar o valor agregado gerado
pelos laboratórios.
APOENA • Quais os principais projetos de P&D desenvolvidos?
Rubens Machado Bittencourt • Em nosso ponto de vista, há vários projetos de igual importância. Um deles é sobre concreto com fibras, que é uma tecnologia totalmente nova com alto
potencial de contribuição para a antecipação de prazos em empreendimentos, com redução de
custos e aumento das receitas, em especial para aplicação em concretos de caixas espirais. O
outro é o de desenvolvimento laboratorial e tecnológico de materiais asfálticos para barragens,
que nos propiciou desempenhar papel relevante no apoio à construção do núcleo asfáltico da
Usina Foz do Chapecó, sendo o primeiro do gênero na América Latina.
APOENA • O que estas iniciativas trouxeram de retorno para a empresa?
Rubens Machado Bittencourt • Em termos de mensuração financeira dos benefícios, em uma
primeira estimativa, o conjunto de tecnologias desenvolvidas no DCT.C impactaram, positivamente, em R$ 220 milhões os empreendimentos em que atuamos na última década, somente a
título de redução direta de custos. A
este valor deve-se somar o da confiabilidade, segurança estrutural e redução de custos de manutenção na fase
de operação.
APOENA • Que valores essas tecnologias agregaram para a Empresa?
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Rubens Machado Bittencourt •
Cabe destacar que a mensuração do
valor adicionado pela função tecnológica é algo complexo. Por exemplo, mensurar o valor financeiro da
garantia de maior durabilidade estrutural de uma barragem não é algo
trivial. Neste sentido, encontra-se
em curso no âmbito da nossa holding o desenvolvimento de metodologia que seja padrão no setor elétrico brasileiro, para avaliação do
valor agregado gerado pelos laboratórios. O DCT. C tem o privilégio
de atuar na coordenação técnica
deste projeto corporativo.
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Hidráulica

Foto: José Lins

Laboratório de Hidráulica
Experimental (LAHE. E)

Projeto bom
se faz em casa

L ab o ratóri o d e H i d ráulica
E xperimental ( L A H E . E )

••

Com a criação do Laboratório de Hidráulica Experimental
(LAHE.E), instalado numa área junto à Subestação de
Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, todos os projetos de
hidrelétricas da Eletrobras Furnas passam por uma bateria de
testes e ensaios em modelos reduzidos.

Vertedouro do
modelo reduzido da
Usina Santo Antônio

Graças a um elevado conceito no
uso de tecnologia para a geração de
energia, a Eletrobras Furnas carrega uma
marca própria na hora de construir suas
usinas. Nenhum empreendimento fica
de pé sem que antes passe por uma bateria de estudos em modelos hidráulicos
reduzidos. No início, com as usinas pioneiras de Furnas e Luiz Carlos Barreto de
Carvalho, os ensaios em modelo eram
realizados no Brasil sob a supervisão de
uma consultoria internacional. Na construção da Hidrelétrica de Funil, parte
dos estudos ocorreram em Portugal, no
Laboratório Nacional de Engenharia Civil
de Lisboa, complementados aqui, no Laboratório Hidroesb Saturnino de Brito.

A partir da década de 70, os modelos das usinas de Porto Colômbia,
Marimbondo e Itumbiara, bem como
das obras marítimas da Usina de Angra
I, já foram integralmente estudados no
Brasil, sob a responsabilidade das empresas projetistas contratadas. Até que,
em 1983, a Eletrobras Furnas começou
a realizar os estudos em modelo reduzido, com a criação do Laboratório de
Hidráulica Experimental (LAHE.E), instalado numa área junto à Subestação
de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.
“A empresa implantou o laboratório
visando exercer maior controle técnico
sobre seus empreendimentos e manter os
modelos das usinas construídas mesmo

após as definições de projetos”, conta a
engenheira Alba Valéria Brandão Canellas,
que trabalha no LAHE.E, unidade do Departamento de Engenharia Civil (DEC.E).
Antes, as empresas responsáveis pelos
estudos desmontavam os projetos após a
conclusão dos testes.
Segundo ela, essa medida se apoiou
no fato de o modelo reduzido representar
uma importante ferramenta de trabalho
para as fases de construção e operação
dos empreendimentos. O laboratório desenvolve estudos em modelos reduzidos e
análises hidráulicas teóricas dos projetos
de usinas em que a Eletrobras Furnas é
proprietária. O LAHE.E também presta
serviços para projetos de hidrelétricas
onde a Eletrobras Furnas é sócia e para
concessionárias de energia elétrica, empresas projetistas de usinas, construtoras
e até outros laboratórios de hidráulica
experimental.
Em Jacarepaguá, a estrutura do
LAHE.E conta com um escritório técni-

José Lins

co de 973 m², galpões cobertos com
7.135 m², oficina mecânica, carpintaria
e sala de modelagem onde são reproduzidas as estruturas a serem testadas;
dois reservatórios de nível constante;
12 conjuntos de moto-bombas; circuito
fechado de canais reservatórios; dois
canais de ensaios; laboratório digital
de edição de imagens; laboratório de
instrumentação eletrônica; e sistema
de aproveitamento de água da chuva.
Em 2009, a empresa instalou o núcleo
de modelos do rio Madeira na Subestação São José, no município de Belford
Roxo, no Rio de Janeiro, que conta com
apoio do LAHE.E.
Alba Valéria explica que o laboratório trabalha com três linhas distintas de
pesquisa. A primeira é sobre dissipação
de energia, no qual desenvolve estudos
sobre este fenômeno que ocorre a jusante de vertedouros do tipo salto de esqui
e daqueles com bacia de dissipação. A
outra é sobre transientes hidráulicos, fenômeno severo que acontece em condutos hidráulicos e eclusas de navegação. E
uma terceira, envolve vazão ecológica
(ou vazão defluente mínima), estabelecida em atendimento à legislação e também para preservação da biota.
Além dos estudos para os projetos
da empresa, o laboratório funciona como
um autêntico veio para novas pesquisas
na área de hidráulica. Seis projetos já foram desenvolvidos dentro do programa
de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel):
“utilização de modelos numérico e experimental para dimensionamento e otimização de bacias de dissipação” (IME/
UFRGS); “transientes hidráulicos em circuitos de usinas hidrelétricas” (UFRGS/
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Vávula da tubulação de
distribuição de água para
o modelo reduzido
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IME); padrões de vibração em estruturas hidráulicas por ação de escoamentos”
(UFRGS);
“características de escoamentos sobre vertedouros em degraus” (UFRGS);
“determinação da vazão
ecológica de rios - estudo de caso: central Hidrelétrica de Funil”
(UFES); e “análise da macroturbulência em dissipadores por ressalto hidráulico” (UFRGS).
A engenheira citou
outros três projetos que encontram-se
em fase de desenvolvimento: “Estudo dos
Processos Geomecânicos Provocados por
Esforços Hidrodinâmicos em Fossas de
Erosão a Jusante de Saltos de Esqui”
(PUC/RJ/UFMG/UFRGS); “Análise dos
Processos Físicos Envolvidos na Formação
de Fossas de Erosão em Leito Coesivo à
Jusante de Salto de Esqui” (UFRGS); e
“Análise do Comportamento Hidráulico
dos Sistemas de Enchimento e Esgotamento de Eclusas de Navegação” (UFRGS/UFMG).
O primeiro estuda os efeitos que
ocorrem pelo impacto da água com a rocha à jusante de vertedouros em salto
de esqui. “Esta é a primeira experiência
do LAHE.E em pesquisa interagindo com
duas áreas distintas da engenharia, a
hidráulica e a geotecnia.
O segundo, na mesma linha da
pesquisa anterior, conta com uma abordagem apenas hidráulica. A terceira
pesquisa envolve ensaios em modelos
reduzidos de eclusas de navegação e
desenvolvimento de modelos numéri-

cos que visam prever fenômenos hidráulicos severos que ocorrem neste
tipo de estrutura. “A motivação para
este estudo foi a existência de projetos
de lei que visam a obrigatoriedade de
eclusas de navegação em barramentos.
Com ela, o laboratório busca criar conhecimento para prestação de serviço
interno e externo”. Alba Valéria acrescenta que também estão em andamento no LAHE.E os estudos em modelos
reduzidos dos empreendimentos da Eletrobras Furnas de Batalha (em construção), Mascarenhas de Moraes (em operação – estudos para
vertedouro
complementar), Anta (em construção
– complexo Anta – Simplício) e Santo
Antônio (um modelo de conjunto e
dois modelos bidimensionais localizados no sítio de Belford Roxo).
Os estudos realizados no laboratório exigem um número variável de
profissionais, dependendo dos modelos em desenvolvimento. A engenheira
explica que, hoje, as duas unidades
empregam engenheiros civis, engenheiro eletrônico, técnico em eletrônica, profissional responsável pela documentação fotográfica e em vídeo
dos ensaios, técnicos projetistas, estagiários, técnicos em modelagem,
técnicos na operação dos modelos,
além de pedreiros, ajudantes de pedreiro, eletricistas, especialistas em
sistema da qualidade e administrativos. O LAHE.E conta, também, com
três engenheiros mestres em hidráulica e eletrônica, um mestrando em hidráulica e outro em meio ambiente,
além de engenheiros com cursos de
especialização em hidráulica e gestão
empresarial.
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Segurança e economia
Nesta entrevista, a engenheira Alba Valéria Brandão Canellas destaca a importância de construir projetos hidrelétricos com a ajuda de modelos reduzidos e também comenta os serviços e linhas de
pesquisas do LAHE.E:
APOENA • Qual a importância de promover estudos em modelos hidráulicos reduzidos?

Jo’se Lins

Alba Valéria Brandão Canellas • Dada as características empíricas da hidráulica, nenhuma obra de grande
porte pode prescindir da realização desses estudos, de fundamental importância para a garantia da segurança e economia dos empreendimentos. Embora não existam leis ou normas técnicas rígidas quanto a sua
obrigatoriedade, a Eletrobras Furnas, sempre prezando pela boa técnica,
jamais participou do projeto ou da construção de um empreendimento
onde tais estudos não tenham sido desenvolvidos.
APOENA • O que os estudos em modelo reduzido buscam avaliar?
Alba Valéria Brandão Canellas • Busca-se confirmar critérios, fórmulas e especificações utilizadas para o dimensionamento das estruturas
hidráulicas das usinas hidrelétricas, como vertedouros, tomadas de
água para as turbinas, bacias de dissipação, canais e túneis; proporcionar economia, pela redução das dimensões destas estruturas ou pela
adoção de alternativas; incrementar eficiência hidráulica, pela análise
do comportamento das estruturas, principalmente daquelas de difícil
caracterização através de estudos teóricos; garantir segurança aos empreendimentos, pela adequação da performance hidráulica de suas estruturas durante as fases de construção e operação. E recomendar soluções para problemas surgidos no decorrer da construção ou da
operação do empreendimento.
APOENA • Quais foram os principais projetos do laboratório?
Alba Valéria Brandão Canellas • O LAHE.E estabelece linhas de pesquisa que definem os projetos a serem propostos. Estas linhas são estabelecidas em função das necessidades de aprimoramento do laboratório
visando a solução de problemas já encontrados ou a ampliação do horizonte de prestação de serviços externo e interno. Desta forma, é difícil
falar de principais projetos. Todos são importantes e cumprem sua função tanto na geração de conhecimento e aperfeiçoamento para os profissionais do LAHE.E como no intercâmbio de informações com os principais centros de pesquisa em hidráulica dentro e fora do país.
APOENA • Que balanço é possível fazer dos resultados e benefícios
dos projetos já realizados?
Alba Valéria Brandão Canellas • Além dos produtos formais dos projetos de pesquisa (modelo numérico,
metodologia), é importante ressaltar os ganhos que o LAHE.E tem tido ao longo dos anos em que desenvolve projetos de pesquisa em parceria com institutos de pesquisa. Os mais importantes são: conhecimento
para a equipe de trabalho na solução dos problemas hidráulicos que ainda são encontrados durante a operação de usinas hidrelétricas; equipamentos de última geração para a medição dos parâmetros hidráulicos
durante os ensaios; intercâmbio com importantes centros de pesquisa; divulgação do trabalho do laboratório
em congressos e seminários internacionais; aperfeiçoamento dos profissionais através de cursos e palestras
ministrados por professores dos parceiros tecnológicos; e expansão de sua área de conhecimento.
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Associação Nacional de Pesquisa
e Desenvolvimento das Empresas
Inovadoras (Anpei)

Foto: Renata Nascimento

O sonho
de inovar

Em entrevista exclusiva à Revista APOENA,
o presidente da Associação Nacional de
Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas
Inovadoras (Anpei) traça o cenário da
inovação no país.
Com a aprovação da Lei 9.991, em
2000, as empresas de energia iniciaram
a lição de casa para tornar a inovação
uma realidade. Pouco mais de 10 anos
depois, os resultados começam a aparecer, com muitas delas conquistando uma
gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (PD&I) bem consolidada.
Quem faz a análise é Carlos Calmanovici,
presidente da Associação Nacional de
Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei). Segundo ele, a
estimativa é que, em 2011, as empresas
de energia associadas à entidade invistam mais de R$ 1,2 bilhão em PD&I.
“Este é um setor que tem priorizado as atividades inovativas na sua busca pela competitividade. Mas, ainda há
grandes desafios. Ainda somos deficientes em tecnologias e produtos em
áreas como geração e consumo final”,
aponta o presidente da Anpei, entidade
que reúne mais de 200 associados que
respondem por 2/3 do investimento
empresarial brasileiro em inovação.
Calmanovici avalia que o setor
está visando um posicionamento aderente ao Plano Nacional de Energia
2030, que é um bom orientador do que
será preciso fazer no futuro.
APOENA • Com um mercado altamente competitivo, o diferencial
das empresas estará cada vez mais

focado na busca por novos produtos,
serviços e processos. Ou seja, é preciso inovar constantemente. Afinal, o
que é inovação?
Carlos Calmanovici • A inovação
vem se consolidando como elemento
estratégico e fundamental para a sustentabilidade das empresas que atuam em ambientes cada vez mais competitivos e desafiadores. Desafios
crescentes impõem às empresas um
posicionamento claro e objetivo com
relação à inovação porque ela tem a
capacidade de conferir competitividade estrutural às empresas, ou seja,
representa um diferencial competitivo
sustentável a longo prazo, independentemente dos ciclos econômicos ou
de quaisquer situações pontuais. Mas,
a inovação só gera resultados consistentes ao longo do tempo quando seu
conceito é plenamente incorporado
por todos os envolvidos no processo
de geração de valor. A inovação nunca
é feita por uma única pessoa operando
de forma isolada dentro de uma sala
ou laboratório. Ao contrário, as interfaces, as fronteiras entre áreas são o
espaço privilegiado da inovação na
empresa. A interação entre diferentes
competências e abordagens é fundamental para efetivação da inovação
com agilidade e rapidez.
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Renata Nascimento

Enquanto os países
da OCDE consideram, em
geral, metas de
investimento em PD&I
acima de 2,5% do PIB, o
Brasil pratica menos da
metade disso, sem contar
que boa parte é feita via
renúncia fiscal. Não
teremos a competitividade
mundial que queremos
com esses níveis de
investimento em inovação
que temos hoje
Da mesma forma, uma empresa sozinha, de forma isolada, dificilmente
consegue imprimir e perpetuar uma dinâmica de inovação e crescimento na economia. É necessário que várias cadeias e
segmentos se organizem para garantir
um ambiente saudável, com resgate da
confiança das pessoas no ciclo virtuoso
do desenvolvimento econômico que considera, ao mesmo tempo, o crescimento
da economia e o desenvolvimento tecnológico para o progresso da sociedade.
Para garantir esse desenvolvimento tecnológico das empresas e das instituições,
a inovação assume papel imprescindível.
Sem inovação, o desenvolvimento econômico não seria sustentável.
Assim, a inovação é uma experiência que deve ser vivida e aproveitada
pela satisfação de ver o novo virar realidade e pelo orgulho da criação e do
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resultado obtido. A inovação é feita por
pessoas e para pessoas, ou seja, estamos, todos nós, na origem e no fim do
processo de inovação. Ela começa na
vontade e na disposição de ousar, de
pensar diferente e de fazer diferente;
com a desestabilização positiva de algum equilíbrio e avança pelo entusiasmo das pessoas que sonham e deixam
sonhar. E o processo se conclui com a
realização desse sonho que é quando um
novo ciclo se inicia.
APOENA • Nos acostumamos a
ouvir sempre que o Brasil investe pouco em inovação. Isto é verdade ou falta mais divulgação sobre este tema?
Carlos Calmanovici • De fato, o Brasil ainda investe pouco em inovação. Mais
do que as comparações com investimentos feitos por outros países como China,
Índia, Israel e países desenvolvidos da
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OCDE, percebemos que as condições macroeconômicas não favorecem investimentos em PD&I compatíveis com nossas ambições de desenvolvimento e protagonismo
no cenário mundial. Enquanto os países
da OCDE consideram, em geral, metas de
investimento acima de 2,5% do PIB, nós
estamos praticando menos da metade desse percentual. Além disso, parte desse
investimento é feita de forma indireta,
através de renúncia fiscal, por exemplo.
Não teremos a competitividade mundial
que queremos com os níveis de investimento em inovação que temos hoje.
APOENA • Qual o perfil das empresas associadas à Anpei?
Carlos Calmanovici • Nos seus mais
de 200 associados, a Anpei reúne as empresas mais inovadoras do Brasil. Juntas,
representam cerca 2/3 do investimento
empresarial brasileiro em inovação. São
empresas dos mais variados setores já
que a Anpei é uma associação transversal e que integra diversos atores interessados em desenvolver a competitividade
da indústria brasileira. A Anpei promove
a interação entre as empresas que investem em Pesquisa, Desenvolvimento &
Inovação, as ICTs (Instituições Científicas e Tecnológicas) e o governo.
APOENA • Como o senhor analisa a atuação das empresas brasileiras
de energia elétrica na área PD&I?
Carlos Calmanovici • Desde que a
Lei 9.991 foi publicada, em 2000, as empresas do setor de energia elétrica começaram um grande esforço para fortalecer
suas áreas de PD&I. Passados 10 anos
dessa lei, muitas delas, inclusive algumas
das associadas da Anpei, já possuem
uma gestão de PD&I bem consolidada.
Estimo que as empresas de energia asso-

ciadas à Anpei investirão mais de R$ 1,2
bilhão em PD&I em 2011. Ou seja, é, sem
dúvida, um setor que tem priorizado as
atividades inovativas na sua busca pela
competitividade. Mas, ainda há grandes
desafios. Por exemplo, ainda somos deficientes em tecnologias e produtos em
áreas como a geração e o consumo final.
APOENA • Como o senhor avalia
a política do país para a área de inovação e como o setor de energia elétrica está inserido nela?
Carlos Calmanovici • Quando falamos em infraestrutura de modo geral, o
Brasil tem enormes desafios nos próximos anos. Para o setor elétrico, a situação não é diferente. O setor está buscando um posicionamento aderente ao Plano
Nacional de Energia 2030, que é um bom
orientador do que precisaremos assegurar
no futuro. As obrigações apontadas na
Lei 9.991 são relevantes já que fazem
com que as empresas organizem-se para
garantir uma boa gestão da tecnologia e
da inovação. Mais recentemente, a mudança no Manual de P&D da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que
estimulou o desenvolvimento de projetos até sua inserção no mercado, aliada
às Chamadas Públicas de Projetos Estruturantes da Aneel, tem impulsionado
muito o setor. Podemos esperar resultados surpreendentes nesta área em breve.
APOENA • Com toda a mudança
nas matrizes de energia, a busca pela
redução das tarifas e custos operacionais, caberia uma política mais
própria para o setor?
Carlos Calmanovici • Precisamos
ter foco e concentrar recursos em projetos estruturantes de longa duração e
grande impacto. As políticas públicas

R evista d e P esquisa , Desenv o lviment o e I n o va ç ã o • A POEN A • •

23

Desde que a Lei 9.991 foi publicada, em 2000, as
empresas do setor de energia elétrica começaram um
grande esforço para fortalecer suas áreas de PD&I.
Passados 10 anos dessa lei, muitas delas, inclusive
algumas das associadas da Anpei, já possuem uma
gestão de PD&I bem consolidada
devem seguir nessa direção. Hoje, ainda temos pulverização de recursos em
projetos dispersos e de impacto limitado. As empresas já perceberam que
fazer um bom planejamento tecnológico, estabelecer roadmaps consistentes
e colocar foco na sustentabilidade no
longo prazo deverá levá-las a se diferenciar no mercado nacional e global.
APOENA • O que o setor de energia tem feito de inovação que mereça destaque?
Carlos Calmanovici • Há muitos
exemplos marcantes. Podemos citar, por
exemplo, o desenvolvimento de transmissão em corrente contínua a longa
distância, desenvolvimento das turbinas
bulbo para os projetos do rio Madeira
com adaptações importantes à realidade
amazônica, o Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia (SAGE), que é utilizado pela grande maioria das empresas
elétricas brasileiras, diversos sistemas de
monitoramento e controle de geradores,
turbinas e disjuntores. Além disso, é importante mencionar as melhorias na gestão dos ativos com menos desligamentos
e reduções de perdas. O setor elétrico
tem feito muito na área de inovação e os
resultados estão aparecendo. O setor poderia divulgar mais suas conquistas.
APOENA • Qual é o peso da formação de recursos humanos e capacitação
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de pessoal para o desenvolvimento da
pesquisa e da inovação no país?
Carlos Calmanovici • O crescimento econômico do Brasil tem estimulado a
demanda por pessoas qualificadas principalmente das áreas técnicas como engenharias, por exemplo. Não é possível fazer PD&I de qualidade e com resultados
significativos para a sociedade sem recursos humanos preparados e motivados.
Apesar dos investimentos nos últimos
anos, o Brasil ainda está devendo, tanto
na graduação quanto na pós-graduação.
De modo geral, acredito que os cursos
até formam bons profissionais e bons
pesquisadores. No entanto, não são necessariamente bons “inovadores”, que é
o que precisamos desesperadamente no
momento. Temos que associar competências comportamentais, como o empreendedorismo, por exemplo, às competências técnicas essenciais.
APOENA • Como é o trabalho da
Anpei para estimular e difundir a
inovação no país?
Carlos Calmanovici • A Anpei procura apoiar seus associados a serem mais
competitivos em seus negócios por meio
da alavancagem da inovação tecnológica,
na sua empresa e em seus parceiros estratégicos. Desde 1984, a Anpei realiza
eventos relacionados à gestão da inovação tecnológica e ao uso dos instrumentos
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públicos de estímulo à inovação. Temos
grupos de discussão, comitês temáticos e
encontro de associados. A Anpei mantém
atualmente três comitês temáticos em
atividade - “Interação ICT-Empresa”, “Indicadores de PD&I” e “Gestão da Propriedade Intelectual”. Estes comitês representam um rico ambiente de aprendizado e
compartilhamento de práticas entre os associados e entidades públicas e privadas
que operam estes temas no Brasil. A Anpei
também promove sua tradicional Conferência Anual que, este ano, será realizada
nos dias 20, 21 e 22 de junho, em Fortaleza (CE), tendo como tema central a “Inovação nas Cadeias Produtivas”.
APOENA • Quais são as principais ações da associação?
Carlos Calmanovici • A Anpei procura fortalecer a inovação na agenda
nacional. Nosso esforço está direcionado a influenciar a elaboração e a implementação de políticas públicas voltadas
para o incentivo à inovação no Brasil e
promover a inovação tecnológica para a
melhoria da competitividade do país.
Além disso, temos a responsabilidade,
junto com todos os atores envolvidos
no processo de inovação, de sensibilizar
a sociedade para a importância da inovação tecnológica como geradora do
desenvolvimento econômico nacional.
Finalmente, oferecemos capacitação
para garantir excelência na gestão das
áreas de PD&I e de seus projetos.
APOENA • No ranking de registro de patentes, o Brasil perde de
longe para países como a Coréia do
Sul, por exemplo. Por que estamos
tão atrás nesta corrida?
Carlos Calmanovici • Esse assunto
é complexo e exige uma discussão estru-

turada e cuidadosa. Há uma série de fatores que contribuem para isto. O Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
tem feito avanços e já mapeou as principais causas do problema como a baixa
relação entre examinadores/número de
patentes depositadas no Brasil e a falta
de informatização e automação dos sistemas. Mas, além de uma atuação diferenciada do INPI, a situação só evoluirá
se a sociedade toda estiver mobilizada
para isso, principalmente as empresas
inovadoras que precisam do mecanismo
das patentes para garantir alguma proteção aos seus desenvolvimentos e tecnologias estratégicas. Também, a prática de
regras claras, alinhadas e reconhecidas
pela comunidade internacional é fundamental na atração de centros de PD&I
para o país. A Anpei contribui ativamente nessa discussão através de seu Comitê
de Propriedade Intelectual. Todos os
atores envolvidos como as empresas,
ICTs, o INPI, ABPI e o Fortec estão engajados dentro desse comitê num esforço
para elaborar propostas que se somarão
aos esforços atuais do INPI.

Os cursos até formam
bons profissionais e bons
pesquisadores. No entanto, não
são necessariamente bons
“inovadores”, que é o que
precisamos desesperadamente
no momento. Temos que
associar competências
comportamentais, como o
empreendedorismo, às
competências técnicas essenciais
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Foto: José Lins

Centro Técnico de Ensaios
e Medições (CTE.O)

Um Centro de
múltiplos serviços

C entr o T écnic o d e E nsai o s
e M e d i ç ões ( C T E . O )

••

A trajetória do Centro Técnico de Ensaios e Medições
(CTE.O) confunde-se com a própria história da Eletrobras
Furnas, desde a sua origem, a partir da integração de
uma série de órgãos. Resultado: um DNA marcado pela
oferta de serviços de alta especialização.

Unidade para ensaios em
relés e proteção doble

Apesar de ter apenas 11 anos de
existência, o Centro Técnico de Ensaios
e Medições (CTE.O) tem uma trajetória
que se confunde com a história da Eletrobras Furnas. A ligação ficou ainda
mais evidenciada, em 2002, com a incorporação à sua estrutura do Centro
de Treinamento de Furnas (CTFU), criado no começo da década de 60, onde
foram formadas as primeiras turmas e,
virtualmente, todas as equipes de operadores e técnicos de manutenção nestes 54 anos de vida da empresa.

José Lins
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Subordinado à Diretoria de Operação do Sistema e Comercialização de
Energia, o centro oferece uma gama de
serviços para as áreas de Geração,
Transmissão, Comercialização e Telecomunicações.
“O CTE.O teve sua origem na fusão
de antigos e reconhecidos órgãos, tais
como o LAME.O e a DSEL.O (e algumas
variações que ocorreram ao longo dos
anos, como SETE.O, DIEE.O, DOEM.O,
SOEM.O)”, conta o engenheiro Luiz Albuquerque, gerente do centro, que
ocupa uma área de cerca de 11 mil metros quadrados, no município de São
José da Barra, junto à Usina Hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais. A integração de uma série de órgãos engendrou no centro um DNA para colocar em
prática uma série de atividades especializadas.
A lista inclui ensaios especiais,
manutenção de instrumentação, implantação e disseminação de padrões
metrológicos, supervisão e/ou execução de reparos de grande monta em
unidades geradoras e equipamentos de
transmissão, implantação e manutenção dos sistemas de medição de energia de faturamento. Por exemplo, o
LAME.O, que há 26 anos tornou-se o
primeiro laboratório do setor elétrico
acreditado pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade
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José Lins

Industrial (INMETRO) nas áreas de Eletricidade, Tempo/Frequência.
“Outras iniciativas pioneiras que
podemos destacar foram a introdução,
ainda na década de 70, de ensaios de
Termografia Infravermelha para avaliação de anomalias térmicas em circuitos
e equipamentos energizados, a implantação da técnica da Cromatografia para
diagnóstico de falhas incipientes em
transformadores e reatores de potência”, relata o gerente.
A unidade realiza serviços que cobrem, praticamente, todas as especialidades da Engenharia, com exceção da
parte Civil. Luiz Albuquerque explica
que uma das missões históricas do centro envolve a manutenção da confiabilidade metrológica das grandezas medidas nas atividades da empresa. “Assim,
cabe ao departamento definir necessidades, otimizar, especificar, adquirir,
reparar e calibrar toda a instrumentação utilizada pelos órgãos de manutenção e operação da Eletrobras Furnas”.
Ele lista outros serviços como ensaios especiais em sistemas e equipamentos, fabricação de componentes e
reparos especializados. O CTE.O também é responsável pela utilização na
empresa de diversas técnicas preditivas
e ensaios não destrutivos. Atua ainda
na implantação e manutenção de instalações de monitoramento de descargas
atmosféricas da Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas (Rindat).
De acordo com Luiz Albuquerque,
o CTE.O executa atualmente 16 projetos de P&D do Programa da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Neles, os temas envolvem desde o de-

senvolvimento de veículos submersíveis para inspeção de turbinas e barragens, o estudo de alternativas ópticas
para a medição de correntes e tensões
com precisão e repetitividade compatíveis às demandas atuais do setor, até
questões ambientais de grande relevância, como o estudo de medidas mitigatórias das infestações por mexilhões dourados.
A alta especialização do CTE.O
tem reflexos diretos na formação do
seu quadro de pessoal, composto hoje
por 123 funcionários, entre profissionais de nível superior, técnicos de
nível médio e pessoal de apoio administrativo. “A grande maioria possui
escolaridade superior, mesmo entre
aqueles que estão enquadrados em
cargos de nível técnico”, afirma Luiz
Albuquerque.
O gerente acrescenta que, hoje,
cerca de 2% dos profissionais estão
concluindo os estudos para obtenção
do grau de doutor, 5% são mestres,
1% são mestrandos e cerca de 12%
contam com títulos de especialização. Também atuam profissionais
com certificações nacionais e internacionais em atividades como ensaios não destrutivos, emissão de
acústica, radioproteção, ultrassom e
tecnologia de soldagem.

Oscilógrafo digital usado
em ensaios de gerador

R evista d e P esquisa , Desenv o lviment o e I n o va ç ã o • A POEN A • •

29

José Lins

Transformador de corrente
usado em calibração de
amperímetros alicate

30

O intercâmbio com entidades e
centros de pesquisas é um item importante para o desenvolvimento das atividades do CTE.O. Um exemplo é o trabalho com o INMETRO nos laboratórios
já acreditados e naqueles em fase de
acreditação.
O centro mantém um relacionamento muito próximo com entidades
como a Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), organismos similares do
Exército e da Marinha, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e
Inspeção (Abendi), Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai), Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM),
Associação Brasileira das Instituições
de Pesquisa Tecnológica e Inovação
(ABIPTI), e a Rede Metrológica de Minas Gerais (RMMG). É ainda associado à
National Conference of Standards Laboratories (NCSL) e participa de fóruns
normativos no âmbito da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
“O CTE.O é membro da Rede de Laboratórios das Empresas Eletrobras
(Relase), a qual, em perfeito alinhamento com as diretrizes estratégicas
da holding, tem orientado um trabalho

que visa à efetiva integração de recursos e esforços dos diversos laboratórios e centros de tecnologia do sistema,
em favor da otimização dos resultados”, enfatiza Luiz Albuquerque.
O centro abriga os laboratórios de
Instrumentação, Químico, de Termometria, de Alta Tensão para até 345 kV,
salas blindadas para calibração de eletricidade e de tempo/freqüência. Conta
ainda com uma Oficina Eletromecânica
composta de sete conjuntos de prédios
para atividades como usinagem mecânica de precisão, metrologia dimensional e de pressão e reparos em equipamentos de médio e grande porte.
Um Centro de Treinamento formado por um conjunto de 44 prédios,
com salas de aulas, laboratórios para
atividades práticas, simuladores, entre outras instalações, também integra a estrutura do CTE.O. Uma das
tarefas deste espaço é capacitar pessoal para exercícios nas funções de
operador de hidrelétrica e subestações, operador de sistemas elétricos,
e formar especialistas em manutenção eletromecânica, eletroeletrônica
e de linhas de transmissão.
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Aposta em pesquisa aplicada
Além de se tornar referência nos serviços que executa, o Centro Técnico de Ensaios e
Medições (CTE.O) apresenta bons resultados para a empresa. Consequência de um trabalho voltado para projetos que geram pesquisa aplicada, conta o gerente do CTE.O,
Luiz Albuquerque.
José Lins

Luiz Albuquerque • O CTE.O e suas divisões já desenvolveram,
ao longo dos anos, inúmeras soluções aplicadas ao negócio da
empresa, algumas das quais, inclusive, resultaram em patentes. Se
considerarmos, todavia, os projetos do programa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de P&D, podemos mencionar
cinco projetos concluídos em parceria com renomadas instituições nacionais.

Jo’se Lins

APOENA • Quantos projetos de P&D o centro já desenvolveu?

APOENA • Estes projetos tinham foco em que áreas?
Luiz Albuquerque • Referem-se ao estudo da influência de turbinas hidráulicas sobre a ictiofauna; o desenvolvimento de técnicas para se evitar o ingresso de peixes em turbinas hidráulicas; a
avaliação de aplicação de tecnologia óptica para medição de entreferros de grandes hidrogeradores; o desenvolvimento, em nível
de protótipo, de sensor de temperatura a fibra óptica para monitoramento de reatores de núcleo de ar em alta tensão; e a definição de metodologia para avaliação de influências de fatores físicos em inspeções termográficas.
APOENA • Que balanço é possível fazer dos projetos já
realizados?
Luiz Albuquerque • Os resultados são positivos. Um dos projetos
já permite o acompanhamento online da temperatura de equipamentos de extrema relevância para o sistema e já está incorporado
à especificação de novos produtos em aquisição pela Eletrobras
Furnas. Um outro projeto, desenvolvido em caráter analítico e
com suporte de experimentos em laboratório, fornece hoje subsídios para avaliações que visam à construção de um protótipo a
ser instalado em uma grande usina da empresa e, se repetir em
campo os resultados de laboratório, poderá oferecer solução a um
grave problema com que se defronta o setor elétrico.
APOENA • O que existe hoje em termos de projetos em desenvolvimento?
Luiz Albuquerque • O CTE.O conduz hoje 16 projetos na carteira Aneel, a grande maioria
ainda em fase embrionária. Pela própria vocação e atribuições do centro, busca-se priorizar
aqueles que se revestem de características de pesquisa aplicada, com potencial para o desenvolvimento de protótipos que possam ser utilizados prontamente na solução de algum
problema da empresa.
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Foto: José Lins

Estação de Hidrobiologia
e Piscicultura de Furnas (EHPF.E)

Multiplicação
dos peixes

E sta ç ã o d e H i d r o bi o l o gia e
P iscicultura d e F urnas ( E H P F . E )

••

Ao longo de quase 40 anos
de existência, a Estação de
Hidrobiologia e Piscicultura
de Furnas (EHPF.E),
localizada na Usina
Hidrelétrica de Furnas, em
Minas Gerais, virou uma
referência no assunto.
Neste período, a estação firmou
um conceito de excelência em estudos
na área de ictiofuana. O relato do professor doutor Hugo Pereira Godinho,
publicado na revista Ação Ambiental,
da Universidade Federal de Viçosa, não
deixa dúvidas: “Em decorrência de suas
atividades, essas unidades – as da Cemig e Furnas, ambas localizadas em diferentes trechos do rio Grande, e a da
Codevasf, no Alto São Francisco –
constituíram-se ao longo dos anos em
importantes bases de pesquisa”. A estação da Usina de Furnas foi criada para
atender a Portaria 046/71 da extinta
Superintendência de Desenvolvimento
da Pesca (Sudepe). “No início de 1976,
era realizada a primeira indução à desova do dourado e, a partir de então, a
estação iniciou suas atividades voltadas, exclusivamente, para a piscicultura”, informa Dirceu Marzulo Ribeiro,
gerente da EHPF.E.
Ele lembra ainda que em fevereiro
daquele mesmo ano a empresa aprovou
o programa de trabalho baseado nas seguintes atividades: realizar desova induzida das espécies curimbatá, piapara,
piau, piracanjuba, pacu caranha e dourado; levantar as condições do ambiente
aquático, amostragem e estudo das po-
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Incubadora de ovos de tilápia
José Lins

pulações; estudar as plantas nativas
regionais úteis ao reflorestamento ciliar
para controle de erosão, alimento dos
peixes e à fauna em geral; e determinar
os possíveis pólos de atração: turismo,
indústria, agricultura e outros para alertar contra os danos ao ambiente do reservatório e áreas de drenagem.
Dirceu Marzulo conta que desde
1993, a EHPF.E se dedica aos trabalhos
de levantamento das condições do ambiente aquático e de amostragem e estudo das espécies de peixes. Em maio
de 2010, a estação passou a fazer a coordenação e planejamento das atividades dos viveiros de mudas da Eletrobras
Furnas. A unidade é responsável pelo
Sistema de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água (SMLQA) nos
reservatórios das usinas de Furnas,
Mascarenhas de Moraes, Luiz Carlos
Barreto de Carvalho, Porto Colômbia e
Marimbondo, no rio Grande, e Funil, no
rio Paraíba do Sul.
“São 97 pontos de coleta para realizar o monitoramento”, revela o gerente. A análise das águas envolve o levantamento de itens como temperatura,
oxigênio dissolvido, condutividade, pH,
transparência, alcalinidade total, cloretos, nitrogênio total, nitrogênio amoniacal, nitrato, fósforo total, fósforo
dissolvido, ortofosfato dissolvido, sulfato, clorofila, demanda química de oxigênio, sólidos suspensos fixos e voláteis
e sílica dissolvida. Na parte de sedimento, acrescenta Dirceu Marzulo, são feitas análises de fósforo total, nitrogênio
total e demanda química de oxigênio.
A EHPF. E também executa o trabalho de monitoramento da ictiofauna nos
reservatórios das usinas hidrelétricas já
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Incubadora de
ovos de trairão
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citadas, por meio de 38 estações de coleta. Segundo o gerente, são capturados
peixes em redes de diversos tamanhos
de malhas, para o estudo da população
(abundância, riqueza, diversidade, equitabilidade e similaridade das espécies,
por exemplo), reprodução e alimentação, e também coletados ictioplâncton
(ovos e larvas de peixes).
“Além da desova induzida de dourado, piau, piapara, curimbatá, pacu
caranha e piracanjuba, que são de piracema, criamos o trairão, que desova
naturalmente em tanques. Os alevinos
produzidos são distribuídos nos reservatórios das hidrelétricas de Furnas,
Mascarenhas de Moraes, Luiz Carlos
Barreto de Carvalho, Porto Colômbia,
Marimbondo, Itumbiara e Corumbá”,
conta o gerente.
Dentro do Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), a estação
contabiliza 11 projetos, seis deles já
concluídos. Em execução, estão o “Desenvolvimento de métodos que objetivam o aumento da eficiência reprodutiva
de peixes nativos criados em cativeiro:
piracanjuba, dourado, curimbatá e piapara”; “Criação de protocolo de certificação sanitária, biossegurança e mane-

jo sanitário para os programas de
produção de peixes do Sistema Furnas”;
“Estudos biológicos e ambientais como
base à prevenção e ao controle do mexilhão dourado Limnosperma fortunei em
rios e reservatórios brasileiros”; “Caracterização das lagoas marginais e planícies de inundação do Alto rio Grande
quanto à sua ictiofauna, com definições de áreas prioritárias para a conservação da diversidade de peixes”; e “Determinação da perda de carga provocada
pela infestação de mexilhão dourado
com avaliação da eficiência de mudanças bruscas de temperatura para a sua
remoção em grades e tubulações”.
A EHPF.E ocupa quase 94 mil m²
com cerca de 32 mil m² de área inundada. Parte é ocupada pelo Pavilhão de
Hipofisação, com aquário, bancadas de
incubação para ovos de tilápia (15 incubadoras), trairão (64 incubadoras) e
peixes de piracema (30 incubadoras),
64 tanques de larvicultura e duas bancadas para manejo.
A estrutura, acrescenta Marzulo,
possui ainda o Laboratório de Microscopia; Laboratório para Produção de Artemia
Salina; Laboratório de Química; Laboratório e Museu de Ictiologia; 35 tanques com
paredes em concreto e fundo em argila
compactada; 160 tanques para alevinagem totalmente em concreto; 15 tanques
escavados; e um lago coletor, além de
toda a parte administrativa.
A equipe da estação é composta
por três biólogos (um deles com o título de mestre), dois químicos, seis técnicos de nível médio, oito auxiliares de
técnico, um auxiliar de laboratório e
cinco funcionários das áreas administrativas e de manutenção.
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Diferencial em piscicultura
Nesta entrevista, o gerente da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas, Dirceu Marzulo Ribeiro, fala dos diferenciais, dos resultados alcançados e da geração de conhecimento obtida com um trabalho que exige alta dose de dedicação.
APOENA • O que o senhor destaca como diferencial da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas?
Dirceu Marzulo Ribeiro • O grande diferencial, assim como nas estações da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e
da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), foi a opção por criar somente espécies
autóctones, apesar dos parcos conhecimentos da biologia das espécies ocorrentes nos rios Grande e São Francisco, o que pode
garantir a manutenção da diversidade das espécies de peixes de piracema.
APOENA • Quais os principais projetos desenvolvidos pela estação?
Dirceu Marzulo Ribeiro • Não acredito que haja “principais projetos”. Todos atendem às necessidades da estação e, consequentemente, da Eletrobras Furnas. Alguns foram desenvolvidos para aplicação imediata, outros para ampliar os conhecimentos sobre os reservatórios e facilitar o manejo, outros que servirão para resolver problemas existentes, preparar-se para
problemas que poderão existir e, finalmente, os voltados para caracterizar, nos afluentes dos reservatórios, os lares de
desova, onde ocorrem os recrutamentos que possibilitam o povoamento dos reservatórios.
APOENA • Que balanço é possível fazer dos resultados alcançados?
Dirceu Marzulo Ribeiro • O manejo de peixes, desde a captura dos reprodutores até a fase de alevinagem, está contida em
protocolos que permitirão um melhor aproveitamento das desovas, inclusive com a prevenção de doenças e controle das mesmas. Há um notável avanço nos trabalhos de desova induzida e nas fases subsequentes.
APOENA • Com quem a EHPF.E tem parceria tecnológica e o que isto vem gerando de conhecimento?
Dirceu Marzulo Ribeiro • O trabalho tem possibilitado a realização de muitas teses e dissertações com parceiros tecnológicos como a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/Minas), Universidade Federal de
Lavras (UFLA), Universidade Federal de Itajubá (Unifei), Universidade Federal de Alfenas (Unifal), Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), Fundação de Ensino Superior de Passos (FESP) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Temos teses como “Avaliação
da contaminação por desreguladores endócrinos no reservatório de Furnas” , “Influência dos rios Pardo e Mogi para o sucesso reprodutivo de peixes teleósteos da bacia do rio Grande à jusante da Usina Hidrelétrica de Porto Colômbia” (UFMG); e “Níveis de proteína para
reprodutores de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus)” (UFLA), e uma série de dissertações feitas a partir do trabalho na estação.
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XI CONFERÊNCIA ANPEI DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

7º REDES SUBTERRÂNEAS DE
ENERGIA ELÉTRICA

FÓRUM HSM INOVAÇÕES
E CRESCIMENTO

Fortaleza . Ceará

São Paulo - São Paulo

São Paulo - SP

20 a 22
de junho
de 2011

20 a 22
de junho
de 2011

28 a 29
de junho
de 2011

17 a 19
de agosto
de 2011

19 a 21 de
outubro de
2011

29 de nov.
a 1o
de dez. de
2011

VI CONGRESSO DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA EM ENERGIA ELÉTRICA
(CITENEL) E II SEMINÁRIO DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SETOR
ELÉTRICO (SEENEL)

POWERGRIDE BRASIL - FEIRA E
CONGRESSO DE ENERGIA TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

IV FÓRUM LATINO-AMERICANO
DE SMART GRID

Joinville - Santa Catarina

Fortaleza . Ceará

Assim como fez para a área de infraestrutura, o governo também
prepara um Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) para Ciência
& Tecnologia, segundo informação de Eduardo Soriano, coordenador de
Tecnologia, Inovação e Energia do Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT). Os grupos de trabalho que estudam a questão começaram a se
movimentar dois dias após a posse da presidente Dilma Rousseff para
planejar as grandes políticas industriais e de C&T.
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63ª REUNIÃO ANUAL DA
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA
O PROGRESSO DA CIÊNCIA
(SBPC 2011)

VII CONFERÊNCIA DE
CENTRAIS HIDRELÉTRICAS
- MERCADO E MEIO AMBIENTE

6º CONGRESSO
INTERNACIONAL DE
BIOENERGIA

Goiânia - GO

São Paulo - SP

Curitiba - PR

10 a 15
de julho
de 2011

3a4
de agosto
de 2011

16 a 19
de agosto
de 2011
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O Centro de Defesa da Propriedade Intelectual (CEDPI) do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) colocará em marcha, em 2011, um conjunto de mecanismos para resolução de
disputas envolvendo ativos de propriedade intelectual. O objetivo é mediar os conflitos e reduzir
os custos de disputas. Um grupo analisa qual seria a demanda no Brasil, avalia experiências
internacionais em arbitragem e participa de projeto de capacitação de servidores. O CEDPI
realizará ainda estudos sobre contrafação e combate à concorrência desleal.

Não perca

!

Análise de patentes

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) negocia acordo com os Estados Unidos para entrar no
Programa Patent Prosecution Highway (PPH). Segundo o INPI, o objetivo é evitar a duplicação de esforços e
contribuir para acelerar a análise das patentes, sem que o Brasil perca a sua independência na concessão ou não
de patentes. Por meio do PPH, o examinador de um país pode ter acesso à busca internacional feita pelo
pesquisador de outra nação, servindo como subsídio para o seu trabalho, que ficará mais rápido
A entidade trabalha com a meta de, até 2015, reduzir para cerca de quatro anos o prazo para concessão de
patentes. Hoje, leva-se, em média, cerca de 8,3 anos. Na busca para agilizar o processo, o INPI investe na
contratação de pesquisadores, no aumento da produtividade, na revisão de procedimentos internos e ações em
parceria com outros países.

Funtec define prioridades
O Fundo Tecnológico (Funtec) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) definiu os focos de
atuação para o ano de 2011. Os setores de energia e meio ambiente estão na lista de prioridades. No caso de energia,
terão destaque a geração de energia a partir de fontes alternativas, com o desenvolvimento de novas tecnologias para
energia eólica, energia solar, biogás e energia a partir de resíduos. O Funtec, que em 2011 destinou R$ 200 milhões
para 27 projetos, conta com recursos não reembolsáveis para cobrir até 90% do valor do projeto.
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