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E n e rg i a Sistema será adotado por
arenas de vários clubes pelo país

Bahia tem
pr imeiro
estádio com
geração solar

EDSON RUIZ/VALOR

Sistema de placas fotovoltaicas garantirá a autossuficiência energética para o estádio do Pituaçu, em Salvador, que terá capacidade para gerar 630 MWh por ano

Murillo Camarotto
De Salvador

Em uma interpretação livre do
jargão futebolístico, é razoável su-
por que o termo “c a l d e i r ã o” foi cu-
nhado para definir, em uma pala-
vra, o potencial de geração de calor
e energia de um estádio abarrota-
do. Quase todo torcedor brasileiro
se orgulha de seu alçapão, seja ele
amplo ou modesto, próprio, alu-
gado ou concedido. Desde ontem,
porém, somente os fãs do tradicio-
nal Esporte Clube Bahia poderão
dizer que tiveram o caldeirão pro-
movido a usina, literalmente.

Está em fase final de testes a
operação da primeira arena au-
tossuficiente em energia elétrica
da América Latina. O projeto foi
desenvolvido pela Companhia de
Eletricidade do Estado da Bahia
(Coelba) no Estádio Governador
Roberto Santos, mais conhecido
como Pituaçu. Localizada no
bairro de mesmo nome, no norte
de Salvador, a arena recebeu
R$ 5,5 milhões em investimentos
para a instalação de 1,7 mil mó-
dulos de painéis de captação de

raios solares, que poderão gerar
até 630 MWh de energia por ano.

O volume é suficiente para su-
prir toda necessidade do estádio,
que passou a ser a casa do “Tr i c o l o r
de Aço” pouco mais de um ano
após a interdição da Fonte Nova,
em 2007. De acordo com a Coelba,
a arena consome atualmente algo
em torno de 360 MWh por ano. A
energia excedente será utilizada
por repartições do governo baia-
no, que entrou com 30% do investi-
mento. A maior parte do desem-
bolso ficou a cargo do grupo Neoe -
nergia, controlador da Coelba, que
está desenvolvendo um projeto se-
melhante em Pernambuco.

Os últimos testes no sistema
foram realizados nas últimas se-
manas de março, sob um calor de
mais de 30 graus. Diferente do
que se possa pensar, a tempera-
tura não é primordial para a ge-
ração de eletricidade. Pelo con-
trário, pode até atrapalhar. “O es-
sencial é a incidência de luz (ra-
diação). Alguns lugares muito
quentes, como a região amazôni-
ca, não têm tanto potencial de
geração por conta da grande ne-

b u l o s i d a d e”, explicou Daniel Sar-
mento, engenheiro responsável
pela unidade de eficiência ener-
gética da Neoenergia.

Os painéis solares ocupam uma
área total de 6 mil m2, distribuí-
dos em diversas áreas do estádio,
como as coberturas das arquiban-
cadas, dos vestiários e de parte do
estacionamento. Pela impossibili-
dade técnica de ser armazenada, a
energia solar gerada durante o
dia é despachada automatica-
mente para a rede de distribuição
da Coelba, através das três subes-
tações instaladas em Pituaçu.

A autossuficiência não signifi-
ca, contudo, que o estádio utilize
a mesma energia que gera. “Tr a t a -
se de uma compensação. Ele joga

a energia na rede e depois recebe
de volta, sem custo”, explicou Sar-
mento. De acordo com a Coelba,
o governo baiano vai economizar
cerca de R$ 120 mil anuais refe-
rentes à conta de luz da arena.

Pituaçu não receberá jogos da
Copa do Mundo de 2014, mas é
candidato a centro de treina-
mento. Palco baiano dos jogos
do Mundial, a Arena Fonte Nova
não apresenta as condições de
estrutura ideais para a instalação
dos painéis de energia solar. Já a
Arena Pernambuco, erguida pela
Odebrecht em São Lourenço da
Mata, no Grande Recife, receberá
R$ 13 milhões para geração solar.
Quando for inaugurado — a pre-
visão é início de 2013 —, o está-

dio estará gerando até 1.500
MWh por ano. Outros estádios
que estão sendo construídos ou
reformados em função da Copa,
como o Maracanã, no Rio, e o do
Corinthians, em São Paulo, tam-
bém adotarão a energia solar

Na avaliação do presidente do
grupo Neoenergia, Marcelo Cor-
rêa, o aproveitamento de estádios
de futebol como usinas de geração
de energia a partir dos raios do sol
pode ajudar a popularizar no Bra-
sil esta fonte energética comple-
mentar. Ele ressalta, no entanto,
que sua utilização em grande esca-
la ainda é uma realidade distante.
“A gente investe especialmente pa-
ra a absorção de know how nesta
á r e a”, afirmou o executivo.

O grande entrave da energia
solar no país ainda é o preço, mui-
to superior ao das principais fon-
tes. A produtividade dos parques
solares — medida pela capacida-
de de geração por m2 de painéis
— ainda tem de avançar bastante
para tornar o sistema competiti-
vo perante as demais fontes.

Além das duas arenas, a Neoe-
nergia está instalando painéis so-
lares em uma base da Aeronáutica
na Ilha de Fernando de Noronha
(PE), um investimento de R$ 5 mi-
lhões. A companhia fechou ainda
um contrato com a Empresa Baia-
na de Águas e Saneamento (Emba -
sa) para a geração de energia a par-
tir de resíduos de esgoto. A opera-
ção está em fase embrionária.

Projeto da Tractebel testará potencial do sol em várias regiões
Marta Nogueira
Do Rio

Um dos maiores investimen-
tos em pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D) em energia solar
previstos pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) no
país está prestes a sair do papel.
Elaborado pela Tr a c t e b e l Energia
e orçado em R$ 56,3 milhões, o
projeto dará origem a segunda
usina solar brasileira para opera-
ção comercial — já existe uma da
MPX — com 3 megawatts no pico
(MWp) e previsão para entrar em
operação no fim de 2013. Para a

construção da usina, a Tractebel
irá desenvolver estudos com a
instalação de oito módulos de
avaliação, com sete tecnologias
fotovoltaicas cada um, em oito
regiões brasileiras com diferen-
tes climas. O projeto terá dura-
ção de três anos e deve entrar em
execução neste semestre.

A partir dos estudos a compa-
nhia decidirá o local que será im-
plantada a usina, que venderá a
energia para o mercado livre. O
presidente da companhia, Manoel
Zaroni, explicou ao Va l o r que do
total do investimento, R$ 51,6 mi-
lhões serão custeados por recursos

do programa de P&D que as con-
cessionárias elétricas mantém jun-
to à Aneel, sendo R$ 35 milhões da
Tractebel e R$ 16,6 milhões de on-
ze empresas cooperadas. Os outros
R$ 4,7 milhões virão de empresas
parceiras. O projeto de P&D é um
dos 17 publicados pela Aneel, em
janeiro, que somam investimento
total de R$ 395,9 milhões.

O gerente do Departamento
de Operação da Produção e de
P&D da companhia, Sérgio Maes,
afirmou que a empresa começou
a trabalhar neste projeto em
agosto, quando a agência fez a
chamada pública. O trabalho es-

tá sendo desenvolvido em con-
junto com o Grupo de Pesquisa
Fotovoltaica da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina (UFSC).
Ao todo, treze profissionais da
Tractebel estão envolvidos.

“Haverá mão de obra das em-
presas cooperadas, das universida-
des e de contratadas, bem como
intercâmbio com especialistas de
diversos países com conhecimento
na área solar”, disse Maes.

“Como a tecnologia é nova no
país, grande parte dos equipamen-
tos será de origem importada”, dis-
se Maes. “Acreditamos que, com a
criação de um mercado, vários fa-

bricantes se instalarão no Brasil, a
exemplo do que está ocorrendo
com as eólicas”, acrescentou.

Zaroni afirmou acreditar que a
energia solar será largamente
aplicada no país. Mas citou obs-
táculos a serem vencidos como o
desenvolvimento de mercado,
uma regulamentação específica,
oportunidade de comercializa-
ção de energia, o estabelecimen-
to de fornecedores de equipa-
mentos e serviços e a capacitação
de mão de obra. “Sem dúvida, um
programa de incentivos fiscais
semelhante ao posto em prática
para as eólicas, e um programa

de leilões anuais em montantes
de energia crescentes seriam im-
pulsos decisivos”, frisou Zaroni.

A Empresa de Pesquisa Energé-
tica (EPE) está elaborando uma
nota técnica que sugestões para o
desenvolvimento da energia eóli-
ca no país. O documento, que tra-
ta de assuntos como incentivos
fiscais e a inclusão da matriz ener-
gética nos leilões públicos de
energia, deverá ser entregue para
o Ministério de Minas e Energia
em meados deste mês para ser
tratado no âmbito político. Os
detalhes sobre o material não são
divulgados pela EPE.

Greve em Santo Antonio e
Jirau deve terminar hoje

MARCOS DE MOURA E SOUZA/VALOR

Cardilli, gerente administrativo de Santo Antonio, explica que greve vai obrigar a mudanças no planejamento da obra

Marcos de Moura e Souza
De Porto Velho

Mais de 30 mil trabalhadores
que atuam nas obras das usinas
de Jirau e Santo Antônio, em
Rondônia, podem voltar hoje a
suas atividades depois de uma
paralisação por aumento sala-
rial que durou semanas. As em-
presas ainda avaliam quais me-
didas serão tomadas para com-
pensar o tempo perdido e não
comprometer muito o anda-
mento e os prazos. Em Jirau, on-
de obras foram paradas no iní-
cio de março, o “impacto é signi-
f i c a t i v o”, segundo um dos exe-
cutivos do projeto.

O fim da paralisação será vota-
do pelos trabalhadores em as-
sembleias marcadas para hoje de
manhã em cada uma das usinas.
A votação ocorrerá sob a sombra
de uma possível (embora inusi-
tada) entrada de soldados nos
canteiros. Segundo a Secretaria
de Segurança do Estado de Ron-
dônia, se a greve continuar, o
Exército já tem autorização para
enviar homens para ocupar os
canteiros de obras e evitar que
grupos de grevistas impeçam a
entrada de quem quiser traba-
lhar — como ocorreu na semana
passada. A ocupação também te-
ria o objetivo de evitar eventuais
atos de vandalismo nas obras.
Ambas têm injeção de capital
privado e público.

No ano passado, durante greves
nos dois canteiros das usinas hou-
ve diversos ataques com pedras e
incêndios em instalações das
obras e em ônibus. Neste ano, a
tensão foi bem menor e não foi re-
gistrado nenhum caso parecido.

Representantes da Camargo
Corrêa e do Energia Sustentável
do Brasil (ESBR, de Jirau) e tam-
bém do Consórcio Santo Antô-
nio Construtor (que tem a Ode -
brecht como principal responsá-
vel pela obra) estavam otimistas
em relação ao fim do movimen-
to. A greve em Jirau começou no
dia 8 e em Santo Antônio, na se-
mana retrasada.

Se a greve acabar, o consórcio
de Jirau terá uma reunião de se-
gunda a quarta-feiras logo depois
da Páscoa com a Camargo Corrêa,
principal construtora da usina;
com a construtora Leme; e  com a
Enesa, responsável pela monta-
gem de equipamentos. A ESBR,
segundo o Va l o r apurou, quer
avaliar possíveis alterações nos
“métodos construtivos” e um
eventual plano para acelerar os
trabalhos em pontos do projeto
que não estavam previstos agora.
“Mas os 24 dias de greve já causa-
ram prejuízo. Não sabemos
quanto, nem quantos dias vamos
conseguir recuperar”, disse um
funcionário do consórcio, que
pediu para não ter o nome citado.
Outro executivo envolvido no
projeto disse que a parada cau-

sou “impacto significativo” para
o cronograma da construção. O
prazo para que Jirau entre em
operação é dezembro de 2013,
mas o consórcio corre para encer-
rar no último trimestre de deste
ano. Ainda não há uma avaliação
se a greve afetará os planos.

No caso de Santo Antônio, o
consórcio precisará de um repla-
nejamento do projeto de enge-
nharia, disse Antônio Cardilli,
gerente administrativo e finan-
ceiro do consórcio. “Essa reava-
liação poderá apontar que será
preciso aportes de mais recursos
para mais equipamentos ou pa-
ra a contratação de mais mão de
obra. Ou ainda uma dilatação
dos prazos que estavam no cro-
n o g r a m a .”, disse ele. A usina co-
meçou a gerar energia na sexta-
feira, mas só em janeiro de 2016
deverá operar a plena carga.

O fim da greve foi objeto de
um acordo fechado na sexta-fei-
ra no Tribunal Regional do Tra-
balho, em Porto Velho, entre as
empresas, o Sindicato dos Traba-
lhadores da Indústria de Cons-
trução do Estado de Rondônia
(Sticcero) e comissões de empre-
gados. As empresas concederam
7% de aumento antecipado —
antes da data-base em maio — e
um reajuste de R$ 170 para
R$ 220 no valor referente à cesta
básica para quem ganha até
R$ 1.500. Segundo as empresas,
são 80% dos funcionários.

Obra de Belo Monte continua parada
De Belo Horizonte

Parte dos trabalhadores da obra
da usina de Belo Monte, no Pará,
continuava em greve no fim de se-
mana. O movimento começou na
quarta-feira e parou duas das cinco
frentes de trabalho, segundo o con-
sórcio de empresas responsável pe-
las obras. Os grevistas querem rea-
juste salarial (antes da data-base
em novembro), salários equipara-
dos entre as frentes, aumento do

valor da cesta básica e folgas a cada
três meses (hoje são a cada seis) pa-
ra visitarem as famílias.

No mesmo dia que a paralisa-
ção começou, um trabalhador
morreu no canteiro de obra —
aparentemente atingido por um
galho Segundo o consórcio Nor-
te Energia, no entanto, o laudo
oficial ainda não saiu.

Representantes do Sindicato
dos Trabalhadores das Indústrias
da Construção Pesada do Estado

do Pará (Sintrapav) e das frentes se
reuniram na quinta-feira com o
consórcio, que disse aos trabalha-
dores que a pauta deles já estava
sendo avaliada. Mas no sábado,
grevistas impediram que ônibus
que levavam trabalhadores para as
frentes saíssem de Altamira.

O Va l o r não encontrou ontem
ninguém do sindicato para co-
mentar a situação. Belo Monte
tem hoje cerca de 7000 traba-
lhadores. (MMS)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 mar, 1 e 2 abr. 2012, Empresas, p. B6.




