
ode-se dizer
que o bra-
sileiro Caio
Bonilha re-
correu às
fontes. Co-
fundador e
gerente geral

da consultoria Brampton
Telecom, em Campinas, ele
se especializou no desenvol-
vimento de redes de energia.
Pesquisou várias tecnologias
e, entre estudos e análises, viu
que a energia solar era uma
solução rentável em zonas
remotas nas quais a energia
de rede não chega, como na
Amazônia ou nos Andes. Por
que não buscar um caminho
para que a energia solar se-
ja algo além de um recurso
isolado ou totem de partido
verde?

Não demorou muito para
encontrar especialistas. Entrou
em contato com o Laboratório
de Nanotecnologia e Energia
Solar (LNES) da Universidade
de Campinas, e decidiu ofi-
cializar o empreendimento.
Junto a Agnaldo de Souza
Gonçalves, pesquisador do
mesmo laboratório, fundou
em 2008 a Tezca Células
Solares, spin off universitário
incubado pela Companhia de
Desenvolvimento do Polo de
Alta Tecnologia de Campi-
nas (Ciatec). E, rapidamente,
obteve patente e um produto
próprio: o TezcaFlez.

A Tezca também tinha a
promessa de reduzir custos
pela metade. "O investimento
foi pensado; buscava know-

how, mas um know-how
específico: em células foto-
voltaicas de terceira geração.
São muito mais econômicas
de produzir e vão revolucionar
o mercado", aposta Bonilha,
que se tornou assim o primeiro
fabricante latino-americano
de células fotovoltaicas de
terceira geração.

As células de terceira gera-
ção foram desenvolvidas em
1990 na Escola Politécnica
Federal de Lausanne (EPFL)
por Michael Grátzel. Essas
células fotovoltaicas imitam
a fotossíntese das plantas,
que converte a luz solar em
energia acumulada. Feitas às
vezes de clorofila, as células

solares de terceira geração
utilizam pigmentos que absor-
vem a luz em uma solução de
dióxido de titânio - substância
utilizada em pinturas brancas
ou dentifrícios que age como
condutor elétrico -, e por isso
sua produção não necessita dos
estados de pureza exigidos
pelas células tradicionais à



base de silício, cuja fabri-
caçãq é tão complexa como
a de um microprocessador.
Além disso, a terceira geração
permite trabalhar com menor
radiação lumínica e pode
ser desenvolvida em formas
variadas e flexíveis, multipli-
cando as aplicações, dizem
os especialistas. "Queremos
que nosso desenvolvimento
seja totalmente integrado no
Brasil, com produtos locais e
abundantes no mercado, o que
o tornará fortemente compe-

titivo, com um desenho que
permita a montagem imediata
em produtos de terceiros."

Com apoio da Financia-
dora de Estudos e Projetos
(Finep), a Tezca tem um
plano de investimento supe-
rior a US$ 10 milhões, para
montar uma planta piloto e
começar a produzir a partir de

2011. Primeiro desenvolverão
células para alimentar dispo-
sitivos utilizados de maneira
remota, como censores ou
alimentadores dos sistemas de
piscicultura. Depois querem
ampliar a outras aplicações
como dispositivos portáteis,
vestimentas e a fabricação
de painéis para alimentar
edifícios.

Demanda crescente
Seguindo esta tendência, por
exemplo, a Samsung lançou
este ano o Blue Earth, um ce-
lular touchscreen que, além de
utilizar materiais reciclados,
possui baterias que se podem
recarregar em uma hora apenas
utilizando as células solares
colocadas em sua parte poste-
rior. Também a japonesa NTT
DoCoMo anunciou para setem-
bro o Solar Hybrid SH-08A,
um telefone de carga híbrida
que com 10 minutos de carga
solar permite chamadas de l
minuto de duração. Já a Sony
anunciou, em meados de 2008,
o desenvolvimento de células
fotovoltaicas com eficiência
de nível comercial.

Companhias como a Ge-
neral Motors começaram a
incluir painéis solares nos
tetos de suas instalações para
reduzir seu consumo de ener-
gia em 20%, começando por
suas plantas calífornianas de
Cucamonga e Fontana. Além
disso, o mercado já fala de me-
gaprojetos como o Desertec,
consórcio apoiado pela Mu-
nich Re, maior resseguradora
do mundo, para investir US$
560 bilhões ao longo de 40
anos na construção de me-
gaconcentradores de energia
solar que, esquentando a água,
moveriam turbinas que gera-
riam eletricidade para levar à
Europa, cobrindo 15% de sua
demanda em 2050.

Extravagância ou não,

durante a última década a
demanda por células foto-
voltaicas cresceu a um ritmo
anual de 30% a 40%, para em
2008 chegar a uma capacidade
instalada de 5,95 GW, segundo
a consultoria especializada
Solarbuzz. Isso representou
vendas de US$ 37 bilhões,
segundo a consultoria. E os
analistas tendem a ser oti-
mistas sobre o futuro: estudo
publicado pela consultoria
McKinsey estima que a ca-
pacidade instalada mundial
crescerá entre 20 e 40 vezes
até 2020, para representar
entre 3% e 6% da capacidade
instalada mundial. Em termos
de geração, o sol passaria a
representar entre 1,5% e 3% da
geração mundial. Um número
que parece insignificante, mas
que significa "20% da nova
geração", advertem os autores
do estudo.

Mais barato
As razões de semelhante
explosão não são apenas o
medo do aquecimento glo-
bal. A melhoria tecnológica
e a concorrência prometendo
baixar os preços, que de fa-
to já caíram 24% durante o
primeiro trimestre de 2009
contra o mesmo período do
ano anterior, também influem
nesse resultado. E "nos próxi-
mos cinco anos esses preços
podem melhorar 40% mais",
assegura Graham Stevens,
diretor associado da Navigant
Consulting. Uma ótima notí-
cia, a ponto de especialistas
em energias renováveis como
Arnaldo Vieira, do Banco
Interamericano de Desenvol-
vimento, afirmarem que este é
"o cenário perfeito" para que
os países da região invistam
em energia solar.

Mas tal cenário perfeito
poderá não ser tão bom para
Bonilha e os pesquisadores

da LNES. Afinal, significa
um aperto nas margens das
companhias, dificultando o
surgimento de start ups.

Por outro lado, também é
preciso ver se a nova tecno-
logia se consolida no longo
prazo. A escolhida pela Tezca
tem como ponto negativo o
fato de que sua eficiência de
conversão - a quantidade de
luz que pode ser convertida
em eletricidade - ainda está
abaixo da de seus concorrentes
tradicionais. "Enquanto uma
célula de silício rende 11%,
em média, as células de pig-
mento têm eficiência que ronda
os 7% ou 8%", observa Ivo
Hümmelgen, do Departamen-
to de Física da Universidade
Federal do Paraná.

E, apesar deste ponto ser
compensado pelos menores
custos de fabricação, quem
aposta no silício não tem fi-
cado de braços cruzados. A
empresa1366, por exemplo,
spin off do MIT, está traba-
lhando para duplicar a vida
útil das células de 20 a 40
anos, ampliar sua eficiência
a 20% e reduzir os custos à
metade.

Sem contar que a eficiên-
cia econômica é relativa, já
que o preço da rede é muito
mais baixo em países como
o Brasil, em que a energia
hidroelétrica tem grande im-
portância. "Apesar de ser o
país com maior insolação, é
certo que a energia não está
na agenda governamental;
nós nos financiamos pela
nanotecnologia", admitem na
Tezca. "Mas não estaremos
no mainstream se não apon-
tarmos ao desenvolvimento
de novas aplicações, o que
não pode ser medido porque
ainda não está no mercado",
diz Caio Bonilha, em Cam-
pinas. Tudo para garantir um
lugar ao sol. •
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