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novo modelo institucional
do setor elétrico, anunciado
no final de julho pelo Minis-

tério de Minas e Energia, não con-
templa todo o cenário elétrico bra-
sileiro e deixa de fora, pelo menos
por enquanto, os sistemas isolados
de energia da Amazônia. A avalia-
ção foi feita por Willamy Moreira
Frota, diretor-presidente da Manaus
Energia, companhia distribuidora
de energia e subsidiária da Eletro-
norte, responsável pela distribuição

para Manaus e arre-
dores.

Frota apresentou
sua dissertação de
mestrado intitulada
�Sistemas isolados de
energia elétrica na A-
mazônia no novo
contexto do setor elé-

trico�, no último dia 20 de agosto, na
área de Planejamento de Sistemas
Energéticos, da Faculdade de Enge-
nharia Mecânica. A pesquisa foi ori-
entada pelo professor Sérgio Valdir
Bajay.

Frota ressalta que a dissertação
tem como objetivo colaborar com as
pesquisas realizadas visando o de-
senvolvimento da região Amazôni-
ca e, dessa maneira, sugerir formas
eficazes de integrá-la ao restante do
país, princípio fundamental para a
redução das desigualdades sociais.
�A falta de energia elétrica, em al-
guns casos, é um grave fator de mar-
ginalização econômica, social e cul-
tural�, afirma.

São 300 sistemas isolados de ener-
gia, distribuídos em uma área que
representa quase 50% do território
nacional, com 11 concessionárias,
das quais 4 são privatizadas. Para
abastecer uma população de 7 mi-
lhões de pessoas, que representa 4%
da população do país, 1.300 usinas
geram 3.207 MW, ou seja, 2% do
mercado global nacional. A maior
parte dessa geração de energia é pro-
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esquisa desenvolvida para a
tese de doutorado de Rodrigo
Petrus, a ser apresentada na

Faculdade de Engenharia de Ali-
mentos (FEA) da Unicamp, adaptou
e avaliou o desempenho de um sis-
tema asséptico para o envase de leite
em garrafas plásticas, como alterna-
tiva aos processos de industrializa-
ção que empregam embalagens car-
tonadas do tipo longa vida. A prin-
cipal vantagem do sistema analisa-

do é a sua potenci-
al utilização por
empresas cujas li-
nhas de produção
sejam de pequeno
porte. Os resulta-
dos do estudo, con-
forme o autor, fo-

ram promissores. Em alguns lotes
processados, Petrus obteve um tem-
po de vida-de-prateleira similar aos
dos produtos comerciais.

O sistema de processamento e en-
vase asséptico em garrafas plásticas,
explica o pesquisador, tem por ob-
jetivo a industrialização de ali-
mentos líquidos que serão comer-
cializados à temperatura ambiente
e sem a adição de conservadores quí-
micos. Para isso, a FEA montou uma
planta piloto com o apoio financei-
ro da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo (Fa-
pesp). A unidade é composta por
uma linha de tratamento térmico a
ultra alta temperatura (UHT, em in-
glês), onde o leite é esterilizado; por
um equipamento que esteriliza as
garrafas plásticas, desenvolvido na
própria Faculdade; e por uma sala
limpa, onde é feito o envase. A capa-

cidade de produção gira em torno de
1.000 litros por dia.

Num sistema convencional, lem-
bra o engenheiro de alimentos, o
volume processado é centenas de
vezes maior. Os custos de produção,
conseqüentemente, aumentam na
mesma proporção, o que impede
que as micro e pequenas empresas

cesso de transferência tecnológica
para o setor produtivo não foi inclu-
ído como parte do escopo da pesqui-
sa. Para que isso ocorra, pondera ele,
ainda será necessário aprimorar o
processo num ou noutro ponto.

O pesquisador considera que, an-
tes de ser instalado na indústria, o
sistema precisará contar, por exem-
plo, com um dosador que controle
automaticamente o envase do leite.
Atualmente, a tarefa é feita de forma
manual. �São detalhes complemen-
tares. Creio que 90% do caminho já
foi percorrido�, diz. O autor da tese
de doutorado destaca que 99% do
mercado do segmento de leite lon-
ga vida é dominado pelas caixinhas,
conhecidas tecnicamente como em-
balagens laminadas cartonadas. Es-
tas, assim como um tipo especial de
garrafa plástica produzido pela em-
presa Parmalat, possuem a chama-
da alta barreira. Ou seja, camadas
internas de polímeros e outros ma-
teriais impedem que o leite seja ex-
posto ao oxigênio e à luz, esta últi-
ma o seu maior �inimigo�.

As embalagens utilizadas na pes-
quisa de Petrus eram convencionais.
Não contavam, portanto, com o re-
curso da alta barreira. Ainda assim,
graças à adaptação do sistema, o
pesquisador obteve, em alguns lotes
processados, resultados similares
aos dos produtos longa vida, cujo
prazo de validade varia de três a cin-
co meses. Para isso, ele submeteu o
leite a um tratamento térmico que
mantém suas propriedades nutri-
cionais e sensoriais � aquecimento
entre 135 e 150 graus, por um perí-
odo de 1 a 10 segundos. A outra eta-
pa do processo consistiu em promo-
ver a esterilização das garrafas por
meio de aspersão com produtos quí-

micos e posterior enxágüe. Por últi-
mo, o envase foi feito em uma sala
limpa com pressão positiva, onde o
controle do ar é extremamente rigo-
roso, de modo a evitar eventuais
contaminações.

Petrus afirma que os resultados do
estudo só não foram melhores justa-
mente porque não foram utilizadas
embalagens com alta barreira. Ainda
assim, conforme o engenheiro de a-
limentos, o sistema analisado atende-
ria às necessidades do mercado, em
razão da alta rotatividade de deter-
minados alimentos nos pontos co-
merciais. �Numa pesquisa infor-
mal que fiz junto a alguns supermer-
cados, foi possível constatar que di-
ficilmente o leite envasado em emba-
lagem longa vida permanece por ma-
is de três semanas nas gôndolas. Ou
seja, o alimento processado no pro-
tótipo da FEA superaria esse prazo�.

Essa linha de pesquisa, nota o pes-
quisador, abre perspectiva para di-
versos novos estudos, relativos a
outros alimentos. Na própria FEA já
há pessoas ocupadas em lançar mão
do protótipo para processar água de
coco, caldo de cana, bebida isotônica
e sucos. Especificamente sobre o lei-
te, Petrus lembra que os consumido-
res têm, cada vez mais, ampliado a
preferência pelo alimento acondici-
onado em embalagens que prolon-
gam a sua vida-de-prateleira. Em
1990, por exemplo, o leite longa vida
respondia por 4% de todo o leite flui-
do produzido no país. Em 2003, esse
percentual saltou para 73%. �O pro-
duto tem um apelo muito forte, so-
bretudo por causa da sua pratici-
dade�, afirma. O pós-graduando
está sendo orientado pelo professor
José de Assis Fonseca Faria e conta
com bolsa concedida pela Fapesp.

O

veniente de usinas termoelétricas
(2.601 MW), o restante vem de usi-
nas hidroelétricas (606 MW).

Exclusão social  � Frota explica
que, com relação aos investimentos

nAdequação da legislação do ICMS,
eliminando a bi-tributação e, dessa forma,
desonerando a cadeia produtiva. Criação
de mecanismos de compensação
financeira para os estados;
nnecessidade de subsídios adicionais:
10% da Conta de Consumo de
Combustíveis Fósseis para sistemas
isolados (CCC-Isol),  que significa um
aporte de recursos da ordem de R$ 3,1
bilhões e arrecadação de 0,5% em cada
fatura de energia elétrica;
nimplementação de um Plano de Gestão
Gerencial, visando redução das perdas
técnicas e comerciais, redução da
inadimplência e novas metas de eficiência
empresarial;
ndisponibilização do Gás Natural para os
estados do Amazonas e Rondônia, visando
redução nos custos de geração;
ninterligação dos sistemas elétricos
isolados ao sistema integrado nacional;
ninclusão dos sistemas isolados ao novo
modelo institucional do setor elétrico, através
de políticas energéticas, planejamento
integrado e regulação do mercado com
prêmios e penalidades previstas;
nviabilização econômico-financeira dos
empreendimentos.

realizados no setor elétrico brasilei-
ro, há uma lacuna de dez anos nos
investimentos feitos na Amazônia.
�Isso é um fator de exclusão social
muito grave, e que depende funda-
mentalmente de vontade política

para ser resolvido�, afirma.
O pesquisador cita como exemplo

o Programa Luz para Todos, do go-
verno federal. Da população de 12
milhões de pessoas que devem ser
atendidas até 2008, 52% estão na re-
gião nordeste e 23% na região nor-
te do Brasil. Isso significa que atual-
mente 2,7 milhões de pessoas da re-
gião amazônica não recebem ener-
gia elétrica.

Frota aponta para a necessidade
da retomada urgente das discussões
sobre os modelos isolados e de me-
lhorias de suprimento para a popu-
lação. �O custo de construção de
gasoduto interligando o Amazonas

e Rondônia é equivalente ao custo de
compra de derivados de petróleo
para abastecer as termoelétricas
durante um ano�, acrescenta.

Além disso, fontes alternativas
renováveis como a biomassa,
biodiesel, energia solar e Pequenas
Centrais Hidrelétricas (PCH´s) estão
em estudo para atenuar o problema
da população daquela região.

Aumentar a potência do Comple-
xo Hidroelétrico de Belo Monte, no
Pará, de 5.500 MW para 11.000 MW
e aproveitar melhor o potencial do
Rio Madeira, em Rondônia, estima-
do em 7.480 MW, também são fato-
res importantes no processo.

Dissertação de mestrado mostra que novo modelo implantado pelo governo federal ignora sistemas isolados

Pesquisa revela �gargalo� no sistema elétrico da Amazônia

nBaixos investimentos, tanto do setor
público como do setor privado;
nmercado com baixa densidade
populacional;
ndistorção na distribuição do ICMS, uma
vez que o produto sofre tributação no
insumo e no faturamento, onerando a
cadeia;
nperdas elevadas no processo de
distribuição (33,8%), consideradas maior
que o dobro da média nacional (16,3%);
ninadimplência alta – dados de 2003: R$
583 milhões (Setor residencial: 33%,
Poder Público: 25%, Serviço Público:
17% e Setor Comercial: 12%);
nendividamento das empresas do setor –
dados de 2003: R$ 629 milhões;
ncustos elevados de geração de energia
– 82% da geração é originada a partir de
termoelétricas que utilizam derivados do
petróleo (diesel e óleo combustível) como
combustíveis principais. Previsão de
gastos para o ano de 2004 é de R$ 3
bilhões;
ndespesas elevadas com a compra de
energia dos produtores independentes. A
Manaus Energia gasta 91% de sua
receita com a compra de energia;
nineficiência energética e econômica,
principalmente pela má gestão das
empresas.

PROBLEMAS
Frota aponta os principais problemas
que provocam o desequilíbrio
econômico-financeiro das empresas:

SOLUÇÕES
O trabalho, de acordo com o autor, não
aponta somente problemas. Um dos
objetivos é  propor soluções quer
permitam um planejamento a curto,
médio e longo prazo.

Willamy Moreira Frota, da Manaus Energia: “marginalização econômica”

São 300
sistemas
isolados de
energia

Pesquisador desenvolve sistema alternativo para envase de leite

P

tenham acesso à tecnologia disponí-
vel. �Para se ter uma idéia, apenas
um equipamento de envase, cuja
capacidade é de 40 mil litros por ho-
ra, custa perto de R$ 2 milhões. �A
linha completa que nós adaptamos
e avaliamos exigiu um investimen-
to da ordem de R$ 150 mil�, compa-
ra. Petrus destaca, porém, que o pro-

Rodrigo Petrus: leite submetido a tratamento que mantém suas propriedades
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