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Integração energética
na Região Norte 

crise energética que aflige a Venezuela terá no curto prazo 
repercussões sobre o Estado de Roraima, afetando sua capital, 
Boa Vista, e os municípios de Cantá, Iracema, Mucajaí, Alto Alegre 

e Bonfim. O suprimento de eletricidade dessas localidades é garantido 
principalmente pelo linhão de 678 quilômetros entre a principal usina 
geradora venezuelana, a Central Hidroelétrica Simon Bolívar (conhecida 
como Represa de Guri), no Rio Caroni, e a capital roraimense.

Construída a 100 quilômetros da desembocadura do Rio Orinoco, a 
Hidrelétrica de Guri, concluída em 1986, é a segunda do mundo – de-
pois de Itaipu. Gera 70% da eletricidade produzida na Venezuela e, em 
circunstâncias normais, sua proprietária, a estatal venezuelana Edelca, 
vende à brasileira Eletronorte um total de 97 megawatts/hora que, atra-
vés de duas distribuidoras, atendem o consumo de cidades de Roraima.

A Venezuela é o quarto produtor mundial de energia elétrica, 
mas, neste momento, em função de uma longa estiagem, associada 
ao fenômeno climático El Niño – que atinge, inclusive, os estados 
da Região Norte do Brasil –, os índices do Reservatório de Guri bai-
xaram drasticamente, o que levou o país a conviver com constantes 
interrupções do suprimento de energia e a reduzir o fornecimento 
contratado com o Brasil.

Em caráter emergencial, a Eletronorte deverá recolocar em ope-
ração as unidades termelétricas da Usina de Floresta, em Roraima, 
desativadas em 2001, cuja operação depende de uma sintonia fina 
com a Petrobras, que abastecerá a usina com 1,7 milhão de litros de 
óleo diesel e manterá em seu reservatório, em Caracaraí (RR), outros 
5 milhões do combustível para casos em que o suprimento de diesel, 
vindo de Manaus, sofra alguma interrupção.

É importante que o Brasil renove o contrato para compra de ener-
gia elétrica da Venezuela, que termina em 2017. Mas é indispensável 
que, também, repense a integração energética da sua Região Norte, 
priorizando a construção de hidrelétricas em território brasileiro como 
a de Cotingo, que poderia ser ligada a Boa Vista por um linhão de 
280 quilômetros (Via Surumu) ou 240 quilômetros (Via Passarão), nas 
duas hipóteses como área plana na quase totalidade do projeto. Num 
segundo momento, na medida em que as idiossincrasias políticas 
entre os países amazônicos tornem isso possível, será conveniente 
projetar uma integração supranacional de sistemas hidrelétricos, 
medida de interesse comum de suas populações.

Essas e outras possibilidades têm sido descartadas por razões que, 
em última instância, traduzem uma vacilação do Executivo brasileiro 
em usar os recursos naturais do país em benefício de áreas de seu 
território nas quais, em função disso, o desenvolvimento claudica.
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O futuro e
a nanotecnologia

á alguns anos um novo termo foi incorporado ao vocabu-
lário dos entusiastas em tecnologia da informação (TI): a 
nanotecnologia. Explicar esse termo e suas possibilidades é 

algo que pode ser complexo, mas vamos tentar tornar simples o seu 
entendimento.

Quando a eletrônica foi aperfeiçoada, na década de 1950, 
saímos da “Era da Válvula” para a “Era do Transistor”. Isso signi-
ficou uma diminuição drástica no tamanho dos equipamentos. 
Para se ter uma ideia dessa escala, basta dizer que uma válvula 
tinha o tamanho de uma lata de óleo e um transistor é menor 
que um grão de feijão. Essa mudança provocou uma revolução 
tecnológica e a eletrônica firmou-se como a grande tecnologia 
do século 20.

A segunda onda foi provocada pela informática. Os físicos e 
engenheiros desenvolvedores de hardware criaram tecnologias 
de integração de componentes em chips eletrônicos, o que pos-
sibilitou o surgimento da microeletrônica. Com ela, a informática 
desenvolveu-se muito desde a década de 1970 e, principalmente, 
a partir da segunda metade da década de 1990. Hoje, temos 
computadores com processadores que possuem em seus núcleos 
mais de 100 milhões de transistores integrados. Mas essa escala 
de integração tem limites onde se podem manipular os materiais 
semicondutores. Acima destes limites, chega-se ao nível molecular 
dos materiais. É aí que surge a nanotecnologia.

A nanotecnologia é a criação de novos materiais e dispositivos 
através da manipulação da estrutura desses materiais conhecidos. 
Ela traz possibilidades fantásticas para diversos setores industriais, 
sendo especialmente interessante para a área de TI.

Um dos projetos mais interessantes da nanotecnologia, divul-
gado em 2009, foi o Nokia Morph (procure nos sites que exibem 
vídeos). É uma animação que mostra um suposto celular desen-
volvido com nanotecnologia. O vídeo mostra possibilidades como 
flexibilidade do material,  impermeabilidade, sensores e até mudança 
de cor do aparelho.

Outra possibilidade da nanotecnologia é a utilização de íons 
de prata em equipamentos de ar condicionado, refrigeradores e 
máquinas de lavar. Os íons de prata, obtidos com a nanotecnologia, 
funcionam como filtro e purificador de ar, removedor de odores e 
auxiliar na limpeza profunda de tecidos.

Com a nanotecnologia, os materiais que conhecemos hoje irão 
mudar. Basta dar tempo para que a nanotecnologia saia dos labora-
tórios e chegue efetivamente aos lares!
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