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OPORTUNIDADES DO MERCADO VERDE

Ao analisar o estágio de desenvolvimento do mercado de
tecnologias verdes no Brasil, estudo indica setores potenciais

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES DO
MERCADO VERDE

Ampliação do uso de energias renováveis, como solar,
de vento e geotermal
Diversificação dos insumos para a produção de combustíveis,
além da cana-de-açúcar para a produção da biomassa
Aumento da exploração dos pequenos rios e córregos
Introdução de parâmetros para a gerência do lixo industrial:
investimentos em separação do lixo, reciclagem, reutilização
e incineração
Tratamento de água, economia do consumo de água e
saneamento básico.
Crescimento do mercado de construções verdes,
energia eficiente IT e materiais ambientalmente corretos

A
presentada na Ecogerma 2009, a pesquisa "Tecnologias Verdes
no Brasil: um panorama do mercado da Sustentabilidade", exe-
cutado pela consultoria Roland Berger Strategy para a Câmara
de Comércio Brasil-Alemanha (AHK), traçou um perfil do de-

senvolvimento do segmento de tecnologias sustentáveis no Brasil,
identificando as principais oportunidades em diferentes mercados.

ENERGIAS RENOVÁVEIS
De acordo com a análise, a matriz energética brasileira é bem balan-

ceada e menos dependente do petróleo em relação aos demais paí-
ses no mundo. Entretanto, a geração de energia alternativa está ope-
rando perto da capacidade nominal e é muito dependente do poder
da água (84,4% em 2008). Até 2017, o Brasil deve ampliar a geração
de energia hídrica de 100GW para 155GW, mantendo foco na ener-
gia hídrica. Ao mesmo tempo, o governo incentiva a construção de
plantas termoelétricas, que operam com gás natural e fontes fósseis,
como o petróleo, o que reduz a dependência do país em relação aos
ciclos metereológicos. Novas fontes energéticas, como metano e bio-
massa fermentada estão sendo estudadas no país. Energia solar, do
vento e geotermal são pouco desenvolvidas no Brasil.

EMISSÃO DE C02

H á alguns programas e tecnologias implementados para a redução
de emissões atmosféricas, em particular de CO2, principalmente

com a adoção dos catalisadores em veículos. Em 2007, os investi-
mentos em redução da emissão de CO2 na atmosfera totalizou US$
0,4 bilhões no Brasil. Nos próximos cinco anos, o mercado deve
crescer entre 5% e 7%, principalmente com o crescimento de de-
manda industrial. Ao mesmo tempo, funciona no país o mercado
de crédito de carbono, que, no entanto, não recebe muita atenção
das indústrias nacionais.

BIOCOMBUSTÍVEIS
O s biocombustíveis são bem desenvolvidos no Brasil, graças à vasta

área disponível para plantações, abundância de água, suporte go-
vernamental e custos competitivos dos insumos. Ênfase na política de
metas comerciais e o crescimento da preocupação com questões sus-
tentáveis podem ajudar na expansão das exportações de biocombustí-
veis, especialmente para a União Européia. Ao mesmo tempo, o esfor-
ço concentra-se no desenvolvimento de soluções de otimização da lo-
gística de distribuição, principalmente para o transporte das regiões
centrais para os portos. Nesse contexto, a Petrobras e a iniciativa pri-

vada estão estudando a construção de grandes pipelines de etanol. Até
2006, o Brasil foi o maior produtor mundial de etanol. Até os EUA
experimentarem o boom de produção de etanol a partir de milho,
contabilizando produção de 21 de bilhões de litros em 2007, ante 16
bilhões de litros brasileiros. Mais de 85% da produção brasileira de
etanol é consumida pelo mercado doméstico. O número de plantas
de etanol deve triplicar nos próximos quatro anos. Outras soluções
para a produção de óleo estão sendo desenvolvidas com materiais co-
mo grão de soja, castanhas, girassóis e algodão.

GESTÃO DE LIXO E DA ÁGUA
Em relação à gestão do lixo, há grande carência da coleta seletiva e

excessiva dependência dos aterros sanitários. Por outro lado, o tra-
tamento de água e a implementação de condições sanitárias
adequadas estão crescendo na região Norte e Nordeste do país.

MATERIAIS ECOLOGICAMENTE CORRETOS
H á crescente preocupação pela substituição dos materiais não

renováveis por fibras vegetais, como a desenvolvida pela Unicamp,
a partir da fibra da bananeira para a indústria automobilística ou a
fibra de coco, desenvolvida pela Poematec - Natural Fibers from
Amazônia para a indústria automobilística e em geral.
www.ahkbrasil.com • www.rolandberger.com

MATERIAIS SUSTENTÁVEIS PARA EMBALAGEM

A Biomater Eco-materiais, empresa incubada na Universidade Federal de

São Carlos (SP), desenvolveu uma tecnologia que permite a produção de em-

balagens a partir do amido de mandioca.

A Cantoneira Paulista, empresa fabricante de tambores recicláveis e biode-

gradáveis, lançou uma linha de produtos fabricados com papel kraft e semi-

kraft para o transporte de produtos perigosos.

O plástico compostável e de fonte renovável Ecobrás da Basf foi desenvolvido

no Brasil e combina o Ecoflex (plástico biodegradável e compostável) com um

polímero vegetal à base de milho. O Ecoflex, produzido pela Basf, se decompõe

em poucas semanas em ambientes propícios, como centrais de compostagem.

Em sua linha de produtos, a Lanxess conta com o Unimoll AGE, plastificante

especial para a fabricação de artigos plásticos, como flexíveis de PVC, brinque-

dos, embalagens e filmes estiráveis de PVC para contato direto com alimentos.

O produto é fabricado 100% a partir de fontes renováveis.
www.biomater.com.br • www.basf.com.br

www.cantoneirapaulista.com.br • www.lanxess.com.br

Text Box
Oportunidades do mercado verde. Embanews, São Paulo, ano 19, n. 229, p. 30, maio. 2009.




