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Especial | E n e rg i a

Te n d ê n c i a Petróleo vai reforçar a posição do Brasil no
cenário mundial, favorecendo acordos comerciais

Fontes renováveis
devem ter avanço
mesmo com pré-sal

SILVIA COSTANTI/VALOR

Rodolpho Tourinho, da Fiesp, defende o apoio às iniciativas de construir hidrelétricas como a de Belo Monte

Luiz Maciel
Para o Valor, de São Paulo

O perfil da matriz energética
brasileira não será alterado nos
próximos anos com a exploração
progressiva de petróleo do pré-
sal, afirmou o presidente da Em-
presa de Pesquisa Energética
(EPE), Maurício Tolmasquim, em
palestra durante o 13o Encontro
Internacional de Energia promo-
vido pela Fiesp. “Estamos cami-
nhando para ser o primeiro país
exportador de petróleo com uma
matriz limpa, porque temos es-
paço para crescer em todos os
segmentos de produção de ener-
g i a”, afirmou. De acordo com a
EPE, que é ligada ao Ministério
das Minas e Energia, as fontes re-
nováveis respondem por 44% da
oferta interna e devem aumentar
para 46% em 2020.

O estudo da EPE prevê uma ex-
pansão na produção de petróleo
dos atuais 2,2 milhões de bar-
ris/dia para 5,3 milhões em 2020,
dos quais 2,8 milhões seriam su-
ficientes para abastecer o merca-
do interno. “Esse excedente de
2,5 milhões de barris/dia dará ao
país oportunidades que vão mui-
to além da mera obtenção de di-
visas. O petróleo reforçará a posi-
ção do Brasil no cenário mun-
dial, favorecendo a negociação
de contrapartidas comerciais
com outros países. Teremos mais
facilidade para incluir cláusulas
de transferência de tecnologia na
importação de bens de alto valor
a g r e g a d o”, avaliou Tolmasquim.

Ele ressalvou que não há moti-
vo para que essa abundância de
petróleo e gás interfira nos pla-
nos de expansão das fontes de
energia renovável, que dão ao
país um diferencial reconhecido
no mundo todo. O índice brasi-
leiro de 44% de energia limpa é
mais de três vezes maior do que
os 13,3% da média mundial e su-
pera em quase seis vezes os 7,6%
da OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico - dados de 2009).

A EPE estima uma evolução da
capacidade instalada do Sistema
Elétrico Interligado Nacional (SIN)
dos atuais 117 GW para 173 GW
em 2020, um salto de 41,8%. Na ge-
ração dessa eletricidade, as fontes
renováveis manteriam a mesma
proporção de hoje, de 84%. As
grandes hidrelétricas, que respon-
dem por 72% do SIN, teriam sua
participação reduzida para 65%
dentro de nove anos, diferença que
seria compensada pelo aumento
no desempenho das usinas eólicas,
que passariam do suprimento
atual de 1% do sistema elétrico pa-
ra 8% em 2020. As demais fontes de
energia elétrica permaneceriam
com os mesmos índices de forneci-
mento de hoje: 7% para os biocom-
bustíveis e 4% para as pequenas
centrais elétricas, no caso das fon-
tes renováveis, e 14% para as ter-
moelétricas e 2% para as usinas nu-
cleares, entre as não renováveis.

O estudo mostra que as hidre-
létricas respondem sozinhas por
14,7% da matriz energética brasi-
leira, bem acima da média mun-

dial de 2,3%, mas aquém do po-
tencial hidrelétrico do país, que
aproveita um terço dos rios. A
maior parte desse potencial não
aproveitado fica na Amazônia.

“Acho que a construção de usi-
nas na Amazônia são importantes
para o país e devemos lutar por
elas. Mas não podemos ignorar
que as resistências por parte dos
ambientalistas serão cada vez
maiores”, afirmou Tolmasquim. Já
o presidente do Conselho de In-
fraestrutura da Fiesp, Rodolpho
Tourinho, mediador do encontro,
observou que as classes produto-
ras precisam ser mais firmes e uni-
das no apoio às usinas na Amazô-
nia, para neutralizar as críticas.

“Estive recentemente em Belo
Monte e não vi nenhuma restrição
à usina por parte das comunidades
locais. Ao contrário, todos lá estão
muito satisfeitos com a obra, com
o que ela já representa em empre-
gos e em desenvolvimento para a
região. Acho que devemos deixar
claro o nosso apoio a esse e outros
projetos”, declarou.

Se a construção de novas hidre-
létricas exigem compensações
cada vez mais custosas, a explora-
ção da energia eólica vive um mo-
mento diferente. Desde que pas-
sou a ser disponibilizada em lei-
lões, poucos anos atrás, a eletrici-
dade gerada pela força dos ventos
vem crescendo exponencialmen-
te no país, tornando-se mais com-
petitiva. A produção anual pas-
sou de 237 MW em 2006 para 414
MW em 2008, 1.040 MW em
2010, 1.471 MW em 2011 e deve

mais que dobrar este ano, segun-
do a EPE, alcançando 3.135 MW.
Com isso, o preço do MW/hora
despencou de R$ 306 em 2005 pa-
ra R$ 169 em 2009, R$ 135 em
2010 e R$ 103 em 2011.

Além de limpa, a energia eólica
é complementar à hídrica, pois os
ventos aumentam nos meses em
que chove menos, de maio a no-
vembro. “A Dinamarca vende
energia eólica para a Noruega à
noite e compra dela energia hí-
drica de dia. E o Brasil produz as
duas coisas”, disse Tolmasquim.

Outra que faz dobradinha com
a hidroeletricidade é a biomassa,
produzida de maio a novembro,
quando acontece o corte e a moa-
gem da cana. O documento da

EPE prevê um salto na produção
de etanol, passando dos atuais
27,6 bilhões de litros para 63,1
bilhões de litros em 2020. Com
isso, a queima de bagaço, que ho-
je produz 8,5 GW, passaria a ge-
rar 16,4 GW, com crescimento
proporcional do excedente ener-
gético exportado para o SIN dos
atuais 5 GW para 9,6 GW.

A EPE faz um ensaio também
com a energia solar. Como o pre-
ço de geração dessa energia ainda
é alto no país – embora tenha caí-
do pela metade nos últimos dez
anos –, o estudo faz simulações de
como ela pode se tornar competi-
tiva. Com um custo médio de R$
602 o MW/h, a energia solar só é
competitiva na área de atuação

de dez concessionárias brasilei-
ras, que abastecem 15% do consu-
mo residencial. Com uma redu-
ção nos juros do financiamento, o
custo cairia para R$ 585 e seria
viável para 17 concessionárias,
que abastecem 21% das residên-
cias. Com isenção fiscal, o preço
iria para R$ 549, viável para 28
concessionárias, que fornecem
29% do consumo residencial.
Com incentivo de Imposto de
Renda, o custo seria de R$ 465,
viável para 52 concessionárias,
que respondem por 69% do mer-
cado residencial. Com todos esses
incentivos, o custo desabaria pa-
ra R$ 409, viável para 60 conces-
sionárias, que abrangem 98% do
consumo residencial nacional.

Referência mundial em biogás, país atrai investidor
Guilherme Soares Dias
De São Paulo

Com o desenvolvimento de
energias renováveis em estágio
avançado no Brasil, medidas para
continuidade da liderança do país
na área foram levantadas no pai-
nel “Energia no Contexto da Eco-
nomia Sustentável” de seminário
realizado na Fiesp dias 6 e 7.

Entre os desafios para o país per-
manecer como referência na sus-
tentabilidade energética, foram
apontados o fôlego para prosse-
guir investindo no setor e o desen-
volvimento de novas matrizes de

transporte. Entre os pontos que
corroboram para a liderança bra-
sileira foram destacados os proje-
tos de biocombustíveis, a geração
de 80% da energia consumida com
hidrelétricas e a política regulató-
ria específica — com similares ape-
nas na Áustria e na Alemanha. “O
Brasil é referência mundial em bio-
gás e possui legislação clara para o
setor, o que contribui com investi-
dores interessados em desenvolver
projetos”, destacou o assistente da
Organização das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Industrial
(Onudi) no Brasil, Marcelo Alves
de Souza.

Mesmo com marco regulató-
rio avançado, o gerente geral do
Instituto de Estudos do Comér-
cio e Negociações Internacionais
(Icone), Rodrigo Lima, lembra
que ainda falta criar legislação
para o desenvolvimento de com-
bustíveis de aviação e marítimo.
Outra preocupação de Lima é a
continuidade de investimentos
no setor. Ele ressalta que enquan-
to a China possui 3,2 mil novos
projetos aprovados, o Brasil tem
apenas 221. “Temos que garantir
a continuidade dos investimen-
tos. Não adianta apenas termos
saído na frente”, considera.

Produtores pedem definição do
percentual de etanol na gasolina
Rosangela Capozoli
Para o Valor, de São Paulo

Os produtores de cana-de-açú-
car querem garantias do governo
sobre o futuro do etanol antes de
arriscar novos investimentos. Pa-
ra a Unica, que reúne o conjunto
dos produtores, o governo pode
até baixar o preço do combustí-
vel, mas terá de garantir o custo
do projeto etanol se quiser au-
mento na produção.

“Reivindicamos uma definição
clara da participação do etanol
na matriz de combustíveis daqui
a 20 anos. Queremos que o inves-
tidor tenha uma previsibilidade
para saber que o investimento
manterá a regra do jogo, inde-
pendentemente da política in-
terna de preço de gasolina”, afir-
mou Antonio de Pádua Rodri-
gues, presidente interino da
União da Indústria de Cana de
Açúcar (Unica), durante encon-
tro sobre energia promovido pe-
la Fiesp em São Paulo.

No Brasil, o biocombustível foi
defendido como melhor alternati-
va entre os renováveis pelo consul-
tor da União da Indústria de Cana-
de-Açúcar (Unica), Alfred Szwarc.
“Do caldo da cana por se extrair
etanol, butanol, diesel equivalente
e querosene de aviação equivalen-
te. Do bagaço e da palha, saem
energia para térmica a gás e da vi-
nhaça o biogás”, enumerou.

Segundo ele, as tecnologias
adotadas no país permitiram
que a adoção do etanol em veícu-
los “flex ” evitasse a emissão em
cerca de 160 milhões de tonela-
das de CO2 de 2003 até hoje. “Pa -

ra continuarmos avançando em
sustentabilidade, precisamos de-
senvolver outra matriz de trans-
porte. Não dá para transportar
toda nossa produção por cami-
nhões”, afirmou.

Já no setor elétrico, a expansão
do sistema demanda investimen-
tos constantes. Entre 2003 e 2010,
a luz elétrica chegou a mais 26 mi-
lhões de pessoas e deve alcançar
mais 16 milhões durante a gestão
da presidente Dilma Rousseff. “Is -
so aumentou a demanda energéti-
ca em 10%, o que equivale a uma
usina de Itaipu a cada dois anos. Os
novos projetos são essenciais para

suprir o aumento do consumo
e n e r g é t i c o”, afirmou Szwarc.

Para o secretário de Planeja-
mento e Desenvolvimento Energé-
tico do Ministério de Minas e Ener-
gia (MME), Altino Ventura Filho, a
matriz energética brasileira com-
porta os novos consumidores com
“t r a n q u i l i d a d e” e dá base para o
desenvolvimento econômico. “Te -
mos energia chegando a quase
100% dos brasileiros, com uma
matriz segura, competitiva e sus-
tentável, com 80% da geração vin-
do de hidrelétricas. Isso é resulta-
do de planejamento e política de
longo prazo”, destacou.

No biênio 2008/2009, de acor-
do com Rodrigues, 30 novos pro-
jetos entraram em operação.
“Mas até 2015 apenas quatro no-
vas unidades deverão ser cons-
truídas. E não existem projetos
previstos para início de operação
após essa data”, advertiu.

O setor sucroalcooleiro, pelas
suas contas, requer investimen-
tos de R$ 130 bilhões para voltar
a crescer e retomar a participa-
ção do etanol de 50% na matriz
brasileira de combustíveis. Se-
gundo ele, esses recursos seriam
utilizados na construção de 100
novas usinas para produção ape-
nas de etanol. Em 2010, o etanol
chegou a representar 44,6% do
total de combustíveis utilizados
no Brasil. No final de 2011, a par-
ticipação caiu para 31,68%. Nes-
ses investimentos não está incluí-
da a produção de açúcar, afir-
mou. Para o professor Luiz Au-
gusto Horta Nogueira, da Uni-
versidade Federal de Itajubá
(Unifei - MG), a produção caiu

30% desde 2008. “O Brasil passou
a importar etanol. A causa está
associada à perda de competiti-
vidade determinada essencial-
mente pela intervenção governa-
mental na formação de preços da
gasolina, mantidos em níveis ar-
tificialmente baixos”, frisou.

Para o presidente da Datagro
Consultoria, Plínio Nastari, "não
há justificativa econômica nem
lógica para a manutenção da ga-
solina em patamares baixos". Ele
avalia que a defasagem de preço
já ocorria, mas era mascarada pe-
lo câmbio em torno de R$ 1,5. Se-
gundo especialistas, a manuten-
ção do preço artificial da gasoli-
na há mais de cinco anos é o prin-
cipal motivo da perda de compe-
titividade do etanol no mercado
doméstico. Para o presidente in-
terino da Unica, a competitivida-
de do etanol hoje está restrita ao
Estado de São Paulo, responsável
pelo consumo de 60% do com-
bustível renovável. "Como é in-
certo o aumento do preço da ga-

solina, o setor terá de encontrar
formas de redução de custo para
voltar a ser competitivo".

Em 2020, dependendo da taxa
de crescimento da frota e do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), a de-
manda de combustível quase
que dobrará comparada aos ní-
veis atuais, diz Padua Rodrigues.
“Hoje o Brasil tem uma demanda
da ordem de 45 milhões de litros
e o etanol está participando com
36% dessa demanda. Se em 2021
a demanda estará na casa dos 75
a 76 milhões de litros em gasoli-
na, o consumo do etanol depen-
derá da sua participação nesse
combustível”, afirmou.

Nastari observou que a partici-
pação brasileira do etanol na ga-
solina é bem maior que a meta
dos Estados Unidos e da União
Europeia. Nos Estados Unidos, a
meta é sair dos 9,5% atuais e atin-
gir 20% da matriz em 2022. Na
União Europeia, a meta é chegar
a 10% de participação de etanol
até 2020. Hoje, o índice é de 3,4%.

Nova legislação amplia
espaço para produto na
União Europeia e China
De São Paulo

As vantagens já conhecidas do
etanol brasileiro estão ganhando
novo impulso diante de cenários
internacionais cada vez mais fa-
voráveis. Além da necessidade
global de reduzir a dependência
dos combustíveis fósseis, o Brasil
pode se beneficiar de uma série
de fatos. Um deles é a definição
de metas de mistura do etanol na
gasolina dos Estados Unidos e da
União Europeia. A produção
americana está próxima do teto
estabelecido para 2022, o que
significa que terão de importar
quantidades maiores a cada ano.

A União Europeia, da mesma
forma, estabeleceu na sua legis-
lação a obrigatoriedade de com-
bustíveis renováveis até 2020, de
tal forma que 10% do consumo
do setor de transportes tem que
vir de fontes renováveis. Tanto a
Europa como os Estados Unidos
produzem cerca de 50% do que
consomem. Além disso, os mer-

cados asiáticos, principalmente
a China, devem reforçar a lista
de compradores.

“É uma grande oportunidade
para o Brasil, porque o etanol de
cana de açúcar é considerado um
etanol sustentável, exatamente o
que o mundo deseja. Estamos fa-
lando de algo próximo de 17 bi-
lhões de litros no consumo anual
na União Europeia e de 136 bi-
lhões de litros para os Estados
Unidos, isso para 2022”, afirmou
Eduardo Leão de Sousa, diretor
executivo da União Brasileira de
Cana de Açúcar (Unica) no 13o

Encontro Internacional de Ener-
gia promovido pela Fiesp. Além
da qualidade, o etanol brasileiro
supera os demais quando se trata
de minimizar os danos do efeito
estufa. “O etanol produz nove
unidades de energia renovável
para cada unidade de energia
fóssil colocada no sistema, muito
superior ao milho e ao trigo, que
são de quatro e dois, respectiva-
m e n t e”, informa Sousa. (RC)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 ago.  2012, Especial Energia, p. F4.




