
O setor de mineração da Austrá-
lia segue tentando lidar com
uma crise provocada pela que-
da dos preços internacionais
do carvão, minério de ferro e
outras commodities indus-
triais. A BHP Billiton cancelou
estudos para construção de
duas minas de carvão de coque
no leste da Austrália e a Rio Tin-
to deu prosseguimento aos cor-
tes de empregos na operação
de carvão térmico em Cler-
mont, no nordeste do país.

As duas minas que eram pla-
nejadas pela BHP produziriam
14 milhões de toneladas de car-
vão de coque por ano e empre-
gariam milhares de pessoas. As
propostas para as minas Saraji
East e Red Hill, que estavam
sendo desenvolvidas pela joint
venture da BHP com a japonesa
Mitsubishi, foram retiradas do
processo de aprovação ambien-
tal do governo federal nesta se-
mana, segundo informações do
site do governo.

Enquanto isso, Stephen
Smyth, presidente distrital do
Sindicato da Construção, Flores-
ta, Mineração e Energia de
Queensland, afirmou que as
operações da Rio Tinto em Cler-
mont já perderam 84 trabalha-
dores. Um representante da Rio
Tinto não quis comentar as de-
missões, mas disse que, assim
como outras mineradoras, a em-
presa está enfrentando um au-
mento dos custos em um am-
biente de preços mais baixos.

Em julho, a Rio Tinto disse
que pretendia cortar um núme-
ro não especificado de empre-
gos para tentar contrabalançar
a queda nos preços do carvão
térmico e os maiores custos
operacionais.

Tim Lane, consultor da Rio
Tinto para relações entre a Aus-
trália e a China se declarou preo-
cupado com o cenário. “Eu
acho que isso é uma ameaça
real”, disse Lane. “A Austrália é
agora um dos lugares mais ca-
ros para se produzir no mun-
do”, acrescentou. As informa-
ções são da Dow Jones. ■

A geração de energia solar vem
ganhando força no país. De
acordo com Leonidas Andrade,
diretor da Associação Brasilei-
ra da Indústria Elétrica e Eletrô-
nica (Abinee) a expectativa é
que em 2013 tenha início a gera-
ção de mais 24 megawatt (MW)
de energia solar, entre eles pro-
jetos da CPFL e
AES. “O setor
precisa de mais
desenvolvimen-
to com o apoio
do governo, prin-
cipalmente, para
criar demanda”,
destaca.

Faz parte tam-
bém dessa lista a brasileira Bio-
nergy, que anunciou a aquisi-
ção da Solyes uma planta de
energia solar fotovoltaica, loca-
lizada na Bahia, pelo valor total
de R$ 7 milhões. De acordo
com a empresa, a unidade com
potência de 1 MW deverá entrar
em operação no primeiro se-
mestre de 2013.

Os investimentos da Bioener-
gy em energia solar devem conti-
nuar. A previsão é investir R$ 20

milhões em empreendimentos
que vão somar ao todo de 3 MW.
Para o presidente da Bioenergy,
Sérgio Marques, as perspectivas
são muitos boas e o Brasil está
marcando passo na área. “Esta-
mos muito atrasados no desen-
volvimento dessa fonte”, con-
clui o executivo da empresa que
já possui dois parques eólicos em
operação no Rio Grande do Nor-
te, que somam 28,8 MW de po-
tência instalada.

Renováveis
Também na Ba-
hia, a Desenvix
Energias Renová-
veis, inaugurou o
parque eólicos de
Brotas de Macaú-
bas com capacida-
de instalada de

95 MW e um total de 57 turbi-
nas eólicas em operação. “Te-
mos, em funcionamento ou em
fase de implantação, cerca de
60 projetos, que abrangem pra-
ticamente toda a cadeia produti-
va, da fabricação de equipamen-
tos à geração de energia. Até
2015, estaremos integrando à
rede 1,57 GW a mais de energia
elétrica graças à força dos ven-
tos”, destaca Jaques Wagner,
governador da Bahia. ■ R.P.

O novo pacote de energia anun-
ciado pelo governo, que deve
reduzir as contas dos brasilei-
ros entre 16,2% (consumidores
residenciais) e 28% (grandes in-
dústrias), não tem levantado in-
certezas apenas para as gerado-
ras de energia. As mudanças no
preço ofertado afetarão tam-
bém o setor de energia solar,
que deve perder competitivida-
de. “Com a redução das tarifas,
a energia solar perde um pouco
a competitividade, mas as con-
dições de inserção permane-
cem válidas, porque há uma
tendência estrutural de queda
do custo dos painéis fotovoltai-
cos”, avaliou Almicar Guerrei-
ro, diretor da Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE).

Segundo o executivo, a bar-
reira enfrentada pelo setor no
Brasil, que atualmente é o quar-
to maior produtor de quartzo
(matéria prima para a produ-
ção de silício), é o custo da
energia solar fotovoltaica, su-
perior a R$ 400 por megawatt-
hora (MWh), enquanto o preço
médio de outras fontes fica em
torno de R$ 100/MWh. “A
energia solar ainda tem dificul-
dade de concorrer com outras
fontes”, destacou Guerreiro
durante a conferência “O futu-
ro Solar: Brasil”.

Mesmo diante de um cenário
desafiador, empresas brasilei-
ras como a AES Eletropaulo e
CPFL Energia já estão se arris-
cando em energias renováveis,
especialmente a solar.

Vinícius Teixeira, gerente de
Inovação e Transformação da
CPFL, explica que a empresa ini-
ciou estudos ligados a energia
solar em 2007. “Temos que fi-
car atentos às novas tecnologias
e olhar isso como uma oportuni-
dade de negócio.”

Recentemente a empresa anun-
ciou investimento de R$ 13,8 mi-

lhões em um projeto no Estado
de São Paulo de geração de
energia limpa e renovável
com painéis solares fotovoltai-
cos e que deve gerar aproxima-
damente 1,6 GWh/ano a partir
de 2013. “O setor ainda enfren-
ta encargos pesados que aca-
bam elevando o preço ao con-
sumidor”, diz o executivo que
vê nos próximos anos um cená-
rio interno com geração atin-
gindo 50 MW.

Outra empresa também
atenta às oportunidade da
energia solar é a AES Eletro-
paulo, que iniciou a instalação
de placas fotovoltaicas no está-
dio do Corinthians, localizado
na cidade de São Paulo. O pro-
jeto terá capacidade instalada
de 1 MWh e vai atender apenas
a demanda do clube que rece-
berá a abertura da Copa de
2014. “Até 2016 teremos cinco
tecnologias de energia susten-
tável no sistema da AES”, des-
taca Suuny Jonathan, especia-
lista em inovação da compa-
nhia que acredita que nos pró-
ximos anos a empresa terá
uma geração de 5 MW. ■

Energia solar
perde espaço
com queda
na tarifa

Bionergy compra planta com
potência de 1 MW e Desenvix
inaugura parque com 95 MW

Ken James/Bloomberg

Bahia ganha novas
plantas de renováveis

Custos
ameaçam
mineração
na Austrália
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LOGÍSTICA

Roll-Lift investirá R$ 120 milhões até o
fim de 2012 para expandir atuação no Brasil

Setor segue tentando lidar com
a crise dos preços internacionais
e o cancelamento de projetos

Sediada na Holanda a Roll-Lift, atuante no ramo “heavy lift”
com locação de guindastes, movimentação e transporte de cargas
especiais, vai investir R$ 120 milhões no Brasil para inaugurar filiais
no Pará, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A companhia, que já tem
escritório na capital paulista, é responsável pelo fornecimento de
quatro gruas para o consórcio responsável pela reforma do Maracanã.

CustodaenergiasolarésuperioraR$400megawatt-hora

Mesmo diante das incertezas, as distribuidoras
CPFL e AES Eletropaulo têm investido no setor

Até 2015 o estado
vai integrar à rede
1,57 GW a mais de

energia elétrica
graças à força

dos ventos
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CONCENTRAÇÃO

Capacidade instalada de geração 
de energia no Brasil (MW)
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Fonte: Aneel

 Sexta-feira e fim de semana, 21, 22 e 23 de setembro, 2012 Brasil Econômico 17

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




