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A energia eólica

é a fonte limpa de

maior crescimento.

No Brasil, ainda é rara

Sol, vento e etanol
O uso das fontes de energia renováveis avança em todo o mundo, mas em ritmos
diferentes. Com Obama na Presidência, os EUA entram, finalmente, em cena

energia proveniente dos ventos é a que
mais cresce no mundo entre as fontes re-
inováveís. Nos últimos anos, no bojo da cri-

se ambiental global e alta do petróleo, os países
desenvolvidos acordaram para a sua excessiva
dependência em relação aos combustíveis fós-
seis. Empurrados pela conjuntura e pressão cres-
cente da opinião pública, ampliaram os investi-
mentos em pesquisa e geração de energia. Da-
dos compilados pelo Worldwatch Institute, um
centro de pesquisas ambientais fundado pelo
norte-americano Lester Brown, indicam que o
ritmo de crescimento anual de geração de ener-
gia eólica foi de 30% nos últimos anos.

No Brasil, o grande potencial para a explora-
ção dos ventos concentra-se nas regiões Nordeste
e Sul. Hoje são gerados 354 MW em moinhos de
vento. Outros 400 MW deverão ser gerados den-
tro de alguns meses. A soma dos dois montantes
representa 0,7% da energia elétrica produzida no
País. Confirmadas as projeções do plano decenal
divulgado no fim do ano, ora em consulta públi-
ca, não se pode dizer que os investimentos na área
sigam de vento em popa. Ao contrário. Em 2017,
a expectativa otimista do governo prevê que os
ventos serão responsáveis por aproximadamente
1% do potencial eólico do País, estimado em 150
mil MW. A China, país que lidera a geração de

energias renováveis, é bem mais ambiciosa: até
2030, o país investirá para gerar 100 mil MW.

"O Brasil tem um potencial enorme de ven-
tos. Mas nos próximos anos teremos de usar a
hídrica, principalmente, por ser mais barata, até
que o preço da tecnologia da geração eólica caia",
diz Maurício Tolrnasquim, presidente da Empre-
sa de Pesquisa Energética (EPE).

No leilão de compra de energia nova, realiza-
do em setembro passado, o custo do MWh dos
lances vencedores saiu próximo a 75 reais, no ca-
so das usinas hidrelétricas do rio Madeira, Jirau
e Santo Antônio. No leilão que o governo preten-
de realizar ainda neste semestre, o preço final da
energia eólica deverá ficar próximo de 200 reais.

Nos países desenvolvidos, o estímulo para a am-
pliação do uso de energia eólica tem vindo priori-
tariamente do governo. Nos EUA, foi dada isenção
fiscal, o que contribuiu para o país entrar em 2008
como o segundo produtor mundial de energia eóli-
ca, com a produção de 18 mil MW. A liderança no
ranking internacional ainda é da Alemanha, cuja
produção é de aproximadamente 25 mil MW.

A corrida pela expansão da energia eólica fez o
prazo de entrega dos equipamentos e o custo su-
birem ainda mais. O problema foi mais sensível
em 2007 e 2008, quando a economia mundial ^
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^ crescia aceleradamente. A expectativa dos es-
pecialistas é de que a equação entre a demanda e
a oferta volte a se equilibrar em 2009.

A previsão, anterior ao agravamento da crise fi-
nanceira internacional, deverá ser reforçada pela
crise. A queda generalizada do ritmo de cresci-
mento da economia mundial diminuirá a necessi-
dade de expansão da geração de eletricidade. A rá-
pida redução do preço do petróleo, associada à cri-
se, vai reduzir a competitividade da energia eólica
em comparação aos combustíveis fósseis.

A entrada em cena do presidente norte-america-
no, Barack Obama, neste contexto, poderá fazer
toda a diferença, avaliam ambientalistas e espe-
cialistas do setor. Na primeira semana de gover-
no, Obama nomeou Todd Stern para coordenar
as políticas oficiais de renovação da matriz ener-
gética do país. A expectativa é de que os EUA fi-
nalmente participem das discussões no âmbito
da Organização das Nações Unidas (ONU).

"A Europa já anunciou que pretende produzir
10% de toda a energia a partir do vento. E os
EUA pretendem investir, nos próximos dez anos,
cerca de 150 bilhões de dólares para desenvolver
energias limpas", diz a senadora Marina Silva
(PT-ÃC). Para a ex-ministra, o Brasil precisa
acordar para o apetite dos "concorrentes", caso
contrário corre o risco de ficar para trás. "Saí-
mos na frente, estamos bem adiantados, mas
com essa posição refratária do governo às fontes
renováveis ficaremos como aqueles brasileiros
que disputam maratonas e, na reta final, perdem
para um queniano. Neste momento, as saídas
para a crise econômica não podem ser em pre-
juízo das soluções para a crise ambiental."

Na matriz energética nacional, o etanol deve-
rá ocupar uma posição ainda mais relevante. De
acordo com o planejamento estratégico para

2030, a cana-de-açúcar e derivados representa-
rão 18,5% do total de energia produzido, neste
caso não apenas para a geração de eletricidade.

"Deve-se ao etanol a situação favorável da ma-
triz energética brasileira. E a tendência de cres-
cimento deverá ser reforçada nos próximos anos
não apenas pelo aumento da demanda, mas tam-
bém pela evolução da tecnologia de extração de
etanol da celulose, inclusive da própria cana",
afirma Márcio Zimrnerrnann, secretário-executi-
vo do Ministério de Minas e Energia.

Nos últimos anos, a participação crescente
da Petrobras nos investimentos em biocombus-
tíveis tem servido para balizar os investidores
privados. De acordo com o plano de investimen-
tos aprovado na sexta-feira 23, a estatal investi-
rá 2,8 bilhões de dólares entre 2009 e 2013,
quase o dobro do montante destinado no plano
estratégico anterior da empresa. Estão previs-
tos ainda investimentos de 12 bilhões de dóla-
res no período em exploração, transporte e co-
mercialização de gás e energia.

Quase a totalidade desse volume - 2,4 bilhões
- se destinam à produção de etanol e biodieseí,
e 9% do total será investido no exterior. Os 400
milhões de dólares restantes serão aplicados na
construção de alcooldutos, inclusive com vistas
à exportação do produto.

A Petrobras Biocoministível. subsidiária criada
para investir em fontes renováveis, também aposta
nas possibilidades de geração de emprego associa-
da à cadeia produtiva do setor. "Intensificamos as
iniciativas no sentido de formar uma rede de 80
mil agricultores familiares, que fornecerão maté-
rias-primas para as usinas de biodieseí", afirmou
Alan Kardec, presidente da empresa. Também aí o
recente aporte de recursos para o BNDES será im-
portante para viabilizar os investimentos previstos.

Em relação à energia
solar, o quadro é menos
promissor. Apesar de o
custo de produção tam-
bém manter uma tendên-
cia de queda, sua capaci-
dade de gerar energia fi-
ca aquém do necessário
para tornar a fonte inte-
ressante. Na avaliação dos
formuladores do planeja-
mento energético, insta-
lar painéis solares pelo
País para gerar energia
solar em larga escala eqüi-
valeria hoje a um 'suicí-
dio econômico'.
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