
raves enchentes no Brasil, 
temperaturas gélidas na Europa, 
seca severa na Austrál ia. As 
'catástrofes cl imáticas parecem 
estar aumentando, no mundo 
todo, em frequência e intensidade, 

e há certo consenso - ou, pelo menos, forte suspeita 
- de que essas mudanças são reflexo das crescentes 
emissões de gás carbôn ico (C02) na atmosfera. 

A 15 a Conferência das Partes sobre o Clima, realizada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 
dezembro de 2009, em Copenhague (Dinamarca), 
lançou luz sobre uma série de perspectivas sombrias 
para o futuro do planeta e indicou caminhos possíveis 
para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. 
Embora um acordo prát ico de comprometimento 
com as reduções tenha ficado para este ano, o Brasil 
já se propôs a cortar entre 36% e 39% do ritmo 

de emissões até 2020. Entre as medidas que o País 
deverá tomar para atingir tal meta estão o aumento 
da produção de energia elétrica a partir de fontes 
renováveis e a expansão do uso de b iocombust íveis 
e de ações de eficiência energét ica. 

E as fontes renováveis de energia estão ganhando 
espaço não apenas pela necessidade de preservação 
ambiental, mas t a m b é m como forma de gerar recursos 
para a manu tenção da atividade econômica e a criação 
de novos empregos. Segundo a edição 2010 do 
estudo "Energy Predictions", publicado pela Deloitte 
no final de 2009, estima-se que o Reino Unido, por 
exemplo, poderia gerar mais de US$ 110 bi lhões para 
a economia e criar cerca de 250 mil empregos somente 
a partir de atividades ligadas aos segmentos de 
energia eólica offshore (desenvolvida e/ou produzida 
em outros países) e energia das ondas. Esses mesmos 
tipos de energia poderiam ser responsáveis por, pelo 
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menos, 15% do total de redução de emissões que o 
País deve atingir a té 2050, segundo a organização não 
governamental Carbon Trust, citada no estudo. 

"As tecnologias para a geração de energia limpa estão 
despontando como um caminho que traz inovação, 
sustentabilidade e lucratividade. A preferência por 
fontes renováveis aumentará consideravelmente devido 
a uma crescente conscient ização da sociedade e ao 
comprometimento das empresas com a redução de 
impactos e riscos socioambientais", afirma Marcelo 
Drügg Barreto Vianna, sócio que lidera a prática 
de Consultoria em Serviços de Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social Corporativa da Deloitte, 
a lém de vice-presidente da Câmara de Comérc io 
Internacional. "As d imensões continentais do Brasil, 
seu potencial hídr ico e suas condições cl imáticas 
privilegiadas dão ao País uma vantagem extremamente 
competitiva para a p rodução de energia limpa", avalia. 

Atualmente, 48,4% do total de energia ofertada no 
Brasil p rovém de fontes renováveis (energia hidráulica, 
produtos or ig inár ios da cana-de-açúcar, lenha e carvão 
vegetal, entre outros), segundo o Balanço Energético 
Nacional (BEN) de 2009 - feito com base em dados 
de 2008. Esse n ú m e r o significa um aumento de 2,5 
pontos percentuais em relação ao levantamento do 
ano anterior. 

No total, considerando t a m b é m a parte da 
geração térmica originada de biomassa (5,35%, 
segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica -
Aneel), as fontes renováveis respondem por cerca de 
80% da oferta de eletricidade no Brasil, enquanto a 
méd ia mundial é de 18%, de acordo com os dados 
mais recentes da Agênc ia Internacional de Energia 
(AIE). E a expectativa é de que sejam atingidos 
40% em 2030. 
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Embora apenas 30% do potencial hídr ico brasileiro, 
de 260 GW, seja aproveitado atualmente, o que 
resta a ser explorado - incluindo parte dos 4,9% em 
const rução - se concentra na Região Norte, onde 
a dificuldade para a viabi l ização das usinas é bem 
maior, em razão das características geográf icas da 
área e de sua distância do centro consumidor de 
eletricidade. Por isso, a expansão futura da p rodução 
de energia renovável deve ser realizada incluindo o 
desenvolvimento de outras fontes, notadamente, neste 
momento, da energia eól ica. 

"A energia eólica é um complemento interessante para 
a energia hidrául ica porque pode operar especialmente 
na época em que os reservatórios das usinas estiverem 
baixos", explica a sócia da Deloitte, Iara Pasian, que 
lidera na organização o atendimento às empresas do 
setor de energia. De acordo com o atual mapa eól ico 
nacional, o Brasil tem um potencial de geração eólica 
de 143 GW, considerando as torres a uma altura de 
50 metros. Hoje as torres atingem 80 a 120 metros, 
e estima-se que, nessa nova altura, o potencial pode 
dobrar, sem contar a eventual p rodução offshore, 

hoje muito cara e desnecessária no Brasil, mas já 
adotada por alguns países da Europa, como Alemanha, 
Dinamarca e Reino Unido. 

De fato, a geração eólica é a modalidade de energia 
renovável que mais cresce no mundo, com média 
anual de expansão de 25%, embora apenas 0,3% 
do planeta seja movido a vento. Entre os principais 
produtores mundiais desse tipo de energia estão 
Alemanha, Dinamarca, Espanha e Estados Unidos, que 
apresentam uma das maiores taxas de crescimento 
no uso dos ventos, ao lado da China. 

No Brasil, o principal local com potencial para geração 
eólica é a Região Nordeste, especialmente Estados 
como o Rio Grande do Norte e o Ceará. O presidente 
da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), 
Lauro Fiúza Junior, expiica que a maior potência 
dos ventos nessa área é verificada no segundo 
semestre, justamente o per íodo de seca nas principais 
bacias hidrográf icas do País. Segundo ele, na Bacia 
Amazôn ica , onde deverão ser construídas usinas como 
Jirau, Santo A n t ô n i o e Belo Monte, que func ionarão a I 

fio d 'água (isto é, que geram energia com o fluxo de 
água do rio, não acumulando ou acumulando pouca 
água em reservatórios), as hidrelétr icas t rabalharão 
a plena potência no primeiro semestre do ano. Já na 
segunda metade, te rão sua capacidade reduzida em 
50% porque os rios perdem vazão nessa época. 

Atualmente, apenas 0,53% da geração de energia 
elétrica p rovém de fonte eól ica, segundo a Aneel. 
A té o final de 2009, estavam instalados parques 
com uma capacidade de geração de 602 MW, um 
crescimento de quase 50% ante o ano anterior, 
quando era de 414 MW. Segundo a Abeeól ica , a 
perspectiva é fechar 2010 com 1.200 MW de potência 
instalada. 

Vento em popa 
Em 2009, o governo intensificou o est ímulo às eólicas, 
com a realização, em dezembro, do primeiro leilão 
desse tipo de energia. A licitação foi considerada 
um sucesso tal que o Min is tér io de Minas e Energia 
já indicou que novos leilões deverão ser realizados, 
possivelmente ainda em 2010. Foram habilitados cerca 
de 340 projetos eólicos, que totalizam potência de 10 
mil MW, dos quais 71 foram contratados para fornecer 
1.805 MW. O contrato é de 20 anos, com início de 
fornecimento em 1o de julho de 2012. 



O preço médio da energia, que ficou em R$ 148,34 o 
MWh, foi considerado uma surpresa, por ter a lcançado 
um nível bastante próx imo dos comercializados nos 
recentes leilões de energia térmica e até mesmo do 
acertado no leilão das usinas hidrelétricas do Rio 
Madeira. "Parte dos investidores que estavam aptos 
a participar desse leilão desistiram por entenderem 
que a esse preço o negócio não seria viável no futuro 
e, portanto, não teriam o retorno esperado. Por ser 
uma atividade em desenvolvimento no Brasil, existem 
muitos riscos ainda atrelados à instalação de uma usina 
eólica no Brasil, nem todos mensuráveis para inclusão 
no plano de negócios, suporte para de te rminação do 
preço de participação no leilão. Por outro lado quem 
entrou foi porque já conseguiu superar uma curva 
de aprendizado ou vislumbrar ganhos adicionais na 
operação de geração, como o aproveitamento de 
benefícios fiscais regionais, estaduais e federais, a 
obtenção de financiamentos com encargos financeiros 
reduzidos, a redução da carga t r ibutár ia sobre 
equipamentos importados, o potencial de venda de 
créditos de carbono no futuro e uma expectativa 
de retorno menor que o esperado pelos demais 
investidores", afirma Iara Pasian, da Deloitte. 

Uma das maiores vencedoras do leilão foi a Renova 
Energia, que tem part ic ipação do Fundo InfraBrasil, 
administrado pelo Banco Real. A empresa vendeu 
127 MW médios no leilão, provenientes de 14 
parques eólicos que serão construídos na Bahia, o que 
demandará investimentos de R$ 1 bi lhão. 

Para o diretor-presidente da Renova, Vasco Barcellos, 
o leilão demonstrou que a energia eólica é viável no 
País, a um preço competitivo, dado o desenvolvimento 
tecnológico já alcançado, em termos de equipamentos. 
"Isso, associado a uma cadeia global e diversificada de 
fornecedores, traz uma alternativa muito competitiva 
de geração de energia", afirma. "Capacidade elevada 
e custo baixo de investimento resultam em preços 
menores para os consumidores, com taxas de retorno 
atrativas para os empreendedores", complementa. 

A empresa já havia definido o seu fornecedor de 
tecnologia, a General Electric (GE), que, ao longo 
de 2009, definiu a implantação de uma linha de 

montagem de aerogeradores no Brasil em sua fábrica 
de Campinas (SP), o que demandou investimentos 
de R$ 145 mi lhões em treinamento, capaci tação de 
engenheiros, postos de testes e de desenvolvimento 
de novas pás eólicas nos seus parceiros fornecedores 
de equipamentos e componentes. 

Até agora, a GE no Brasil fornecia apenas a tecnologia 
para a p rodução de pás eólicas, fabricadas pela 
Tecsis, empresa de Sorocaba (SP) responsável por 
cerca de 60% das pás eólicas para os aerogeradores 
da GE vendidos no mundo todo. Inicialmente, 
serão fabricados no Brasil aerogeradores de 1,5 
MW, considerados o carro-chefe da organização. 
"Adicionalmente, a companhia cont inuará investindo 
para a transferência da tecnologia de fabr icação de 
aerogeradores para o Brasil, o que dará suporte à 
diversi f icação da matriz energét ica brasileira", informou 
o Chief Executive Officer (CEO) da GE Energy para 
a Amér ica Latina, Rafael Santana, em comunicado 
divulgado pouco antes do leilão de energia eól ica. 
A lém disso, a GE estuda a possibilidade de construir 
uma fábrica na Região Nordeste, possivelmente 
em parceria com outro investidor, mas, segundo a 
companhia, não há nada concreto ainda. 

O recente desenvolvimento do setor eól ico no País 
levou diversos fabricantes de equipamentos a avaliar 
o seu estabelecimento por aqui. É o caso da Siemens, 
que anunciou planos para instalar sua primeira fábr ica 
de turbinas eólicas no Brasil, possivelmente na Região 
Nordeste do País, devido ao benef íc io logíst ico de 
se instalar p róx imo de onde está cerca de 70% do 
potencial eól ico brasileiro. A empresa não revela 
valores projetados de investimento ou capacidade 



de p rodução estimada. "Estamos neste momento 
dimensionando vários mercados que poderiam ser 
atendidos a partir do Brasil", afirmou o diretor de 
Energias Renováveis da organização, Alan Rodriguez. 

Não é a primeira vez que a Siemens vê no Brasil um 
potencial para a p rodução local de aerogeradores. A 
empresa t a m b é m chegou a sondar o mercado para 
a instalação de uma linha local quando começaram 
a ser desenvolvidos no País os primeiros projetos de 
energia eól ica dentro do Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), mas 
acabou não o fazendo. "No passado, não havia um 
comprometimento do sistema elétr ico brasileiro com 
a inclusão de energia eólica na matriz energét ica. 
Esse comprometimento está vindo agora e, portanto, 
permite uma visão de longo prazo no mercado, 
viabilizando investimentos em fábricas locais", 
afirma Rodriguez. 

Para ele, o recente leilão de energia eólica já mostrou 
que todos os agentes globais da indústr ia estão 
presentes no Brasil, que poderá ser um polo de 
desenvolvimento de tecnologias que mitigam impactos 
ambientais. "Vejo no Brasil um celeiro de engenharia 
e recursos renováveis que, junto com as novas 
reservas de ó leo e gás, forjaram novas oportunidades 
estratégicas para o País", prevê o diretor. 

Outra fornecedora que deve passar a fabricar 
aerogeradores no Brasil é a Alstom, que assinou, 
no final de 2009, um protocolo de intenções com 
o Governo do Estado da Bahia para inaugurar uma 
fábrica dedicada à montagem de turbinas eólicas 

com capacidade instalada de 300 MW por ano, com 
investimento avaliado em R$ 50 mi lhões. A unidade 
deve entrar em operação no início de 2011. "O setor 
de energia no Brasil tem um grande potencial para 
a p rodução com fontes alternativas. E a Alstom tem 
a tecnologia e os conhecimentos necessários para 
contribuir para o desenvolvimento do setor de energia 
eól ica", declarou, em comunicado, Philippe Cochet, 
presidente da Alstom Hydro. 

Incentivos fiscais 
Além da nacional ização dos equipamentos, o que 
t a m b é m acaba por reduzir seu custo final é a isenção 
de tributos cobrados sobre os aerogeradores e seus 
componentes - entre outros incentivos, como tarifas 
reduzidas de transmissão para usinas de menor 
porte (até 30 MW) e estímulos fiscais de Estados e 
municíp ios. Desde 1997, o governo isenta de Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
todas as compras de equipamentos e componentes 
para aproveitamento de energia eólica e solar, em 
um convên io renovável anualmente. A lém disso, foi 
dada isenção permanente de Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) para os aerogeradores. 

Contudo, o setor quer mais. Segundo Fiúza, da 
Abeeól ica, agentes do setor buscam agora a queda 
do Imposto de Impor tação (II) e tentam ainda a 
isenção de toda a cadeia produtiva do setor. Ele 
explica que a carga t r ibutár ia sobre o setor supera 
os 30%, se considerado todo o processo (o projeto, 
a const rução civil, a montagem, a instalação e a 
operação) . A isenção aplicada hoje incide apenas sobn 
os equipamentos e permitiu uma redução da carga 
para 16%. "Estamos trabalhando com o Min is tér io da 
Fazenda para melhorar isso, pois poderia gerar muitos 
empregos de alto nível" , defende. 

Biocombustíveis 
Se, para a geração de eletricidade, a alternativa vem 
sendo o desenvolvimento da energia eól ica, para a 
redução - ou o crescimento menos acelerado - do 
consumo de combustíveis fósseis, é a expansão do use 
de b iocombust íveis. O País já é um grande produtor e 
consumidor de etanol e vem ampliando a fabr icação 
e a ut i l ização de biodiesel. 



Segundo maior fabricante de etanol do mundo e 
primeiro em etanol proveniente da cana-de-açúcar, 
o Brasil produziu, em 2008, 27.140 mi lhões de 
metros cúbicos do produto, um aumento de 20,3% 
ante o ano anterior. Esse crescimento é resultado 
da maior penetração dos veículos flex no mercado 
automobi l ís t ico brasileiro, bem como da ampl iação 
das expor tações. O etanol brasileiro tem despertado 
o interesse de países como Japão, Suécia, Arábia 
Saudita, Holanda, Alemanha, Méx ico e Estados Unidos. 
De janeiro a agosto de 2009, foram exportados 2,19 
bilhões de litros, segundo levantamento da União da 
Indústria de Cana-de-Açúcar (Única). 

Sinalizando esse movimento, a Cosan, maior produtora 
brasileira de etanol, assinou com a Mitsubishi, em 
novembro de 2009, o primeiro contrato de longo 
prazo para fornecer ao Japão etanol para uso 
como aditivo no combust íve l . "Esse acordo é 
um grande passo para a in t rodução do produto 
brasileiro na Ásia, que, até hoje, havia exportado o 
combustível apenas para uso industrial", afirmou 
o vice-presidente geral da Cosan, Pedro Mizutani. 

A ETH Bioenergia, do grupo Odebrecht, criada em 
julho de 2007, t a m b é m vem investindo fortemente 
na produção de b iocombust íveis e caminha para se 

consolidar entre as maiores produtoras de etanol 
do mundo, considerando a anunciada operação 
de fusão com a Companhia Brasileira de Energia 
Renovável (Brenco). A ETH prevê que, em 2015, terá 
capacidade de p rodução anual de 3 bi lhões de litros 
de etanol e de 2 mil toneladas de açúcar. 

O sócio da Deloitte Marcelo Drügg Barreto Vianna 
ressalta o benef íc io ambiental associado ao uso 
de á lcoo l . "Cerca de 2,3 toneladas de C02 deixam 
de ser emitidas para cada tonelada de á lcool 
combust íve l utilizado, sem considerar outras 
emissões, como o d ióx ido de enxofre (S02)." 
Ele lembra, t a m b é m , que existe um mercado 
potencial de matér ias-pr imas renováveis a partir da 
cana-de-açúcar para a p rodução de resinas plásticas 
em subst i tu ição à nafta, derivada do pe t ró leo . Entre 
as empresas que já anunciaram projetos nessa área, 
não necessariamente no Brasil, estão a Braskem e 
Novozymes e multinacionais como Dow Química, 
Rhodia, DuPont e Amyris. 

Outra linha de desenvolvimento na área de 
biocombust íve is é o biodiesel. A partir de 2008, 
todo o diesel vendido no Brasil passou a ser 
comercializado com a mistura de 2% de biodiesel. 
Em janeiro de 2010, passou a ser obr iga tór ia a 
mistura de 5%. A expectativa do Min is tér io da 
Agricultura é de que, com o aumento no percentual 
de mistura, o consumo de biodiesel chegue a 2,4 
bi lhões de litros ainda em 2010. Segundo a União 
Brasileira do Biodiesel (Ubrabio), oito novas usinas de 
biodiesel devem entrar em funcionamento no País 
neste mesmo ano, ampliando para 73 o n ú m e r o de 
usinas em operação no Brasil. 

Marcelo Drügg Barreto Vianna defende que o setor 
governamental e a iniciativa privada devem continuar 
investindo cada vez mais em energia renovável . "É 
fundamental encorajar o desenvolvimento de novas 
tecnologias e de inovação na busca pela eficiência 
energét ica e novos modelos de desenvolvimento 
sustentável , pois essa é uma tendênc ia global e 
o Brasil poderá encontrar muitas oportunidades, 
a lcançando uma posição de l iderança nos avanços 
da tecnologia limpa", finaliza. 
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