


A M A T R I Z E N E R G É T I C A B R A S I L E I R A é elogiada internacio
nalmente pelo papel predominante que reserva às fon
tes renováveis, que contribuem com 45,9% da oferta 
interna de energia (OIE), enquanto a média mundial é 
de 12,9%. Com tal matriz, o País é o que tem a marca de 
menores emissões de gases do efeito estufa do planeta. 
A principal fonte dessa energia "limpa" vem das gran
des hidrelétricas. Embora assim deva permanecer por 
algum tempo ainda, já há indícios, de todos os lados, de 
que o modelo está se esgotando. A água, embora abun
dante no Brasil, é mercadoria cada vez mais rara no 
mundo, e precisa ser canalizada para diversos outros 
usos; os ativistas ambientais, portanto, têm se mobili
zado cada vez mais para impedir barragens faraônicas 
para geração de energia. Além disso, o espaço para 
construção de grandes hidrelétricas (UHE), ocupado 
na década de 1970, está minguando. As oportunidades 



estão no Norte do País, na Amazônia, mas tanto as 
restrições ambientais aos grandes empreendimen
tos quanto os obstáculos logísticos e as dificuldades 
de se conseguirem os financiamentos, necessaria
mente muito vultosos, inviabilizam — ou, no míni
mo, dificultam extremamente — as tentativas. 

Nas contas da Agência Nacional de Energia Elé
trica (Aneel), a geração hidrelétrica perderá partici
pação na OIE de atuais 72,5% para 64,4%, enquanto 
216 novas usinas elevarão a contribuição da geração 
térmica, baseada em combustíveis fósseis, mais po
luentes, de 25% para 31,4%. 

A saída para continuar produzindo energia lim
pa é ampliar investimentos em projetos ambiental
mente corretos, como pequenas centrais hidrelétri
cas e energia eólica ou solar. O movimento já está 
em curso. O consultor Eduardo Bernini, economista 
com larga experiência na área de energia, que pre
sidiu a AES Eletropaulo de 2003 a 2007, considera 
as previsões da Aneel um tanto enviesadas. "Os cál
culos oficiais são elaborados por representantes de 
empresas de energia tradicionais, que só enxergam 
aquilo que reconhecem — grandes obras, grandes 
linhas de transmissão, rejeitando um possível salto 
dos investimentos em fontes alternativas renováveis, 
especialmente a energia eólica". Para ele, esse seg
mento tem vivido em um mundo próprio, nas mãos 
de empresários pioneiros, novatos no mercado de 
energia e que chegaram com novidades na forma 
de fazer negócio e cujos empreendimentos trazem 
forte compromisso com a sustentabilidade. 

Mas grandes players brasileiros do setor já en
tenderam que o caminho é este. No entanto, pou
cos sabem como fazê-lo. Afinal, a administração de 
empreendimentos renováveis e sustentáveis é uma 
seara onde poucos até agora deram apenas peque
nos e tímidos passos. Enfim, um tipo de gestão prati
camente à margem do repertório dos administrado
res da velha economia. Hoje, a produção de energia 
precisa ser não apenas renovável, mas também sus
tentável — coisa que uma grande hidrelétrica não 
necessariamente é, se comprometer ecossistemas e 
comunidades no seu entorno. 

Novas exigências 
Os novos empreendimentos mais afinados com 
essas novas exigências, comandados por pioneiros 
que têm o olho no futuro, são na maioria de peque
no a médio portes. Portanto, precisam ser adminis
trados no varejo, e não no atacado, como as gran
des hidrelétricas ou usinas térmicas. É preciso, por 

exemplo, calcular com extrema atenção os impac
tos antes de começar o projeto, pois indenizações a 
danos ambientais não cabem nos seus orçamentos. 
É preciso, ainda, descobrir maneiras eficientes de 
fazer a energia produzida chegar aos consumido
res. Como o custo de produção é mais alto, devido 
exatamente à pequena escala, é preciso encontrar 
fórmulas para agregar valor ao serviço, para poder 
cobrar mais. Estabelecer acordos em novas bases, 
incluir variáveis antes impensáveis; mapear locais 
de instalação e antecipar demandas e contingências 
que podem vir a aparecer. Os gestores têm também 
que negociar preços, financiar pesquisas em novas 
tecnologias, importações de equipamentos. Ou seja, 
há muito por fazer. 

A CPFL, por exemplo, disparou o gatilho para 
a mudança com a criação da primeira empresa de 
maior porte totalmente dedicada a fontes alternati
vas, a CPFL Renováveis. Resultado da associação da 
CPFL Energia (63,6% do capital) com a Ersa (Energias 
Renováveis S.A., com 36,4%), é uma companhia que 
nasce valendo estimados R$ 5 bilhões. Pouco antes, 
a CPFL comprara, por R$ 1,49 bilhão, a Siif Énergies, 
dedicada à produção de energia eólica, com quatro 
parques em operação no Ceará, com capacidade to
tal de 210 megawatts (MW) e uma carteira de proje
tos de 732 MW. 

Este foi um primeiro grande passo no sentido 
de reconhecer que a expertise desses negócios do 
futuro está nas mãos desses desbravadores. Até en
tão, os grandes players vinham fazendo em energias 
alternativas apenas pequenos investimentos, prin
cipalmente em energia eólica — unidades-piloto a 
serem observadas. Até a Petrobras tem uma dessas 
usinas em Macau, no Rio Grande do Norte. A Cemig 
tem participação minoritária em três parques no 
Ceará e, segundo ressalta Arlindo Porto Neto, vice-
presidente da companhia e responsável pela área de 
sustentabilidade, reivindica certo pioneirismo, por 
ter feito a primeira conexão de uma usina eólica ex
perimental — Morro do Camelinho — ao Sistema In
tegrado Nacional (SIN), em 1994. No ano passado, a 
empresa lançou um Atlas Eólico de Minas Gerais, no 
qual estão mapeados os locais ideais para a instala
ção de projetos, num total de 40 gigawatts (GW). 

Amadurecimento 
Para um negócio grande como é o da energia elétrica 

— que demandará investimentos de R$ 214 bilhões no 
período 2010/2019, calcula a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) —, tal aproximação equivale a um 



reconhecimento de que as fontes alternativas de
vem ser levadas a sério daqui para frente e, por isso, 
o desenvolvimento do segmento estaria entrando 
em um segundo ciclo, rumo ao amadurecimento. 

Há razões para acreditar em que a vertente das 
energias renováveis alternativas será um caminho 
interessante para a expansão das companhias. "Há 
uma expectativa de que até 2025 o consumo de 
energia no Brasil esteja entre 2 a 2,5 vezes o consu
mo atual. Sendo assim, o Brasil terá que explorar 
todas as alternativas energéticas disponíveis", diz 
Porto Neto, da Cemig. "Além de o Brasil já ser o país 
mais 'renovável' do mundo (45% de toda a energia 
consumida, e mais de 90% de toda a energia elétrica 
consumida no País é proveniente de fontes renová
veis), as energias renováveis com certeza são um 
caminho obrigatório." 

Tarcísio Borin Jr., diretor de sustentabilidade da 
Ersa, chama a atenção para o fato de que, embora 
o Brasil não seja um dos países obrigados a reduzir 
suas emissões, o governo já estabeleceu e está estu
dando no âmbito do Ministério do Meio Ambiente 
regras para redução voluntária. "Que, um dia, não 
serão tão voluntárias assim. Então, surgirá um mer
cado interno interessante para a energia renovável. 
Isto é, chegará o momento em que as empresas se 
convencerão de que devem buscar o desenvolvi
mento sustentável e não se importarão em pagar um 
pouco a mais pela energia limpa, que também custa 
mais para ser produzida, devido aos cuidados com o 
lado social e com o ambiental", afirma. 

esses empreendimentos não eram competitivos, 
embora o potencial do País para a atividade já fosse 
conhecido. Especialmente no Nordeste, há ventos 
com boa velocidade, constantes e praticamente 
unidirecionais. O fator de capacidade — medida da 
potência instalada que se consegue manter duran
te determinado período de tempo — está acima de 
70% (no Sul, onde há ventos de altíssima velocidade, 
mas inconstantes, é de 30%), o que permite maior 
rendimento do equipamento. Para comparar, nos 
melhores parques na Europa o fator está entre 30% 
e 35%, mas a média é em torno de 20%, semelhante 
ao que se observa nos Estados Unidos. 

A mais forte motivação para o florescimento 
das eóiicas, contudo, foi econômica. Ao lado de um 
grande avanço no desenvolvimento tecnológico, o 
grande diferencial foi a escala de produção conse
guida pelos fornecedores de equipamentos. Até 
meados da década passada, a utilização da energia 
eólica era um fenômeno de alguns países europeus 

De PCHs a eólicas 
No período 2004/2006 ocorreu no Brasil o primeiro 
ciclo de investimentos nos projetos de fontes alter
nativas. Empresários sem tradição no mercado de 
energia viram nas PCHs empreendimento compatí
vel com sua capacidade financeira. Ao mesmo tem
po, as empresas de engenharia e projeto que ficaram 
paradas com o fim das grandes obras investiram na 
prospecção desses empreendimentos menores. 
Com o encontro desses dois grupos se fez o que Ber-
nini chama de "terceira via". 

O segundo ciclo, agora em curso, segundo Berni-
ni, começa em 2009, com o primeiro leilão de ener
gia das eólicas. Desde 2004 existia o Programa de 
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
(Proinfa), criado com o objetivo de estimular, através 
de subsídios, o aumento da participação da energia 
elétrica produzida por fontes alternativas. Pela es
cala, custo dos equipamentos, pelo financiamento, 

— Dinamarca, Alemanha, Inglaterra (no Mar do Nor
te), Portugal, Espanha, Escandinávia. De 2005 a 
2007, no entanto, houve um boom na expansão da 
construção de parques eólicos nos Estados Unidos, 
onde, até então, a presença deles era irrisória. A 
General Electric entrou firme nesse mercado como 
fornecedora, ao lado dos tradicionais fabricantes da 
Europa. 

Veio, no entanto, a crise financeira internacional 
de 2008/2009, a demanda de energia caiu e novos 
projetos foram para a gaveta. Os fornecedores de 
equipamentos — já então com preços menores — saí
ram à busca de novos mercados e miraram o Brasil, 
especialmente graças ao fato de o País ter mantido 
a atividade econômica, passando praticamente in
cólume pela crise. Boa parte daqueles empreende
dores que deram seus primeiros passos no ramo da 
energia investindo nas PCHs ganharam ânimo para 
derivar para a energia eólica. 



Nesse segundo ciclo de investimento nas fontes 
renováveis de energia, apontado para o segmento 
eólico, as condições permanecem ideais para atrair 
outros novatos. Por enquanto, o que se vê é o em-
preendedorismo inovador ter atingido uma escala 
que está vencendo a resistência do conservadoris
mo das Utilities; isso não quer dizer que da noite 
para o dia as grandes empresas mergulhem fundo. 
A escala de capital de um parque eólico, segundo 
Bernini tem uma sutileza "que é uma jaboticaba" 

— isto é, só existe no Brasil: a legislação estabelece 
que a pessoa jurídica pode enquadrar usinas de até 
30 MW como pequena/média empresa e, conse
quentemente, pagar tributos pelo lucro presumido 
e não pelo lucro líquido. Isso permite que uma pro
víncia que tenha alto potencial a ser instalado pos
sa ser dividida em blocos de 30 MW para conseguir 
aquele enquadramento. Cada um deles concorrerá, 
em igualdade de condições, com os parques de uma 
empresa muito maior. 

Para estimular o crescimento do mercado das 
fontes alternativas estão em curso outras providên
cias. A Associação Brasileira de Geração de Energia 
Limpa (Abragel), por exemplo, está discutindo e 
vai propor a criação de um certificado para usinas 
que se enquadrem nos preceitos da geração de ener
gia limpa e renovável. Para PCHs, leva em conside
ração as recomendações do World Commission On 

Dams (Comissão Mundial de Barragens, organização 
criada em 1997 pelo Banco Mundial e a pela World 
Conservation Union, IUCN), que determinam se um 
empreendimento pode ser considerado sustentável 
ou não. Considera ainda os critérios do Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL). A idéia é criar 
um selo que a empresa consumidora poderá utilizar, 
certificando que sua produção utiliza energia limpa. 

Borin Jr., que coordena o grupo de trabalho da 
Abragel dedicado ao assunto, afirma que tem rece
bido resposta positiva na prospecção que tem feito 
junto a empresas nacionais e multinacionais com 
filiais aqui, que têm metas de redução de gases de 
efeito estufa. 

Sustentável no planejamento 
Entre as particularidades que as empresas dedicadas 
às fontes alternativas trazem consigo uma é a sim
biose com as práticas de sustentabilidade, mesmo 
porque a questão é crucial em seu planejamento. 
Borin, da Ersa explica: 

"PCHs e parques eólicos são empreendimentos 
que trabalham com orçamento baixo, em compara
ção ao de grandes usinas. Por isso, desde a concepção 
devem prever o menor impacto socioambiental pos
sível, pois não vai dispor, mais à frente, de grandes 
recursos para fazer eventuais correções. Os cuidados 
no planejamento incluem, por exemplo, evitar áreas 



de preservação com matas nativas que demandem 
programas extensos para reflorestamento. Outra 
providência é procurar projetos que possam ser en
quadrados no MDL, o que permite a venda de certi
ficados de redução de emissão". 

No caso dos parques eólicos, que não precisam 
administrar a questão de área inundada, a Ersa es
tabeleceu regras preventivas: no Nordeste, evita as 
áreas costeiras e tem escolhido as regiões mais altas. 
Isso porque nesses locais, enquanto são raros, esses 
parques funcionam até como atrativo. No futuro, 
quando começar a crescer a quantidade de aerogera-
dores na costa brasileira, os executivos da empresa 
acreditam que fatalmente se abrirá uma discussão 
sobre o impacto visual, ou sobre a interferência na 
migração de aves. 

No entender de Bernini, o segundo ciclo de de
senvolvimento das fontes alternativas renováveis é 
uma preparação para o desbravamento da próxima 
fronteira, a energia solar. Por enquanto, essa cate
goria não aparece nos mapas da matriz energética: 
a geração corresponde a ínfimo 0,1%. Para Bernini, 
há empreendedores olhando para esse mercado e 
já é público o interesse de alguns deles de instalar 
fábricas de painéis e filmes solares no Brasil, assim 
como há fabricantes estrangeiros interessados em 
se instalar aqui. "Por uma questão de latitude e lon
gitude, tem tudo para dar certo", ele diz. E explica 
que o Brasil é muito mais favorecido, também nesse 
campo, que Estados Unidos (com exceção da Cali
fórnia) e Europa, por se situar numa faixa ideal de 
insolação — abaixo do Equador, mas muito acima 
dos trópicos. 

Os fatores que contribuíram para desenvolver a 
energia eólica — barateamento de equipamentos e 
de instalação —, segundo ele, devem se repetir tam
bém para a solar. A evolução na produção de filmes, 
com as mesmas propriedades físicas das placas de 
captação com rendimento maior, derrubará os cus
tos, eliminando a necessidade de se dispor de uma 
grande área linear para o equipamento. A tecnologia 
é detida por poucos produtores no mundo, mas está 
sendo disseminada e aperfeiçoada. 

Os novos filmes permitem, inclusive, que se 
aproveitam instalações existentes, por exemplo, fa
zendo o revestimento das vidraças de um edifício, 
sem alterar a iluminação interna. 

A Cemig, segundo o vice-presidente Porto Ne
to, já desenha planos para a área. Da mesma forma 
como tratou a energia eólica, a companhia prepara 
um atlas da energia solar em Minas Gerais, que deve 

ser publicado neste ano. "Em termos de desenvol
vimento da pesquisa, espera-se também consolidar 
uma competência no cálculo de sistemas fotovol-
taicos, representada por pesquisadores e especia
listas em Minas Gerais, culminando na instituição 
de um centro local de excelência na área", conta 
Pinto Neto. De concreto na área, a companhia tem 
projeto de pesquisa e desenvolvimento de uma 
usina solar fotovoltaica — isto é, que produz ener
gia elétrica — de 3 MW interligada à rede elétrica, 
desenvolvido em parceria com uma empresa do 
setor. A nova instalação estará localizada no Estado 
de Minas Gerais e será a maior do tipo conectada à 
rede elétrica do Brasil. As obras para a construção 
da planta deverão ter seu início ainda no primeiro 
semestre de 2011. Outro projeto é o "Mineirão Solar" 

— a instalação de uma usina solar fotovoltaica apro

veitando a cobertura do Estádio Governador Maga
lhães Pinto, o Mineirão, como parte dos preparativos 
para a Copa do Mundo de 2014. Faz parte desse pro
jeto o traçado de um plano de eficiência energética 
do estádio. 

Projetos desse tipo, isto é, de grandes consumi
dores, é que serão os pioneiros nessa nova frontei
ra, acredita Bernini. Supermercados, por exemplo, 
são candidatos naturais a rompê-la, arrisca. Como 
o País ainda está engatinhando nessa tecnologia, 
atualmente o consumidor individual só consegue 
energia solar para aquecimento. Não se justifica o in
vestimento doméstico em equipamento solar ape
nas para esse fim. Apesar de a energia elétrica e o 
gás serem caros, a maior parte da conta de energia 
não vem do aquecimento de água, mas da ilumina
ção, dos motores dos eletrodomésticos, do elevador 
do prédio. 

Text Box
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