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B ra s i l

E n e rg i a Medidas podem elevar o preço futuro do insumo, que está em queda

Governo quer mudar leilões
para reduzir atrasos nas obras
Rodrigo Polito
Do Rio

O governo estuda adotar uma
série de mudanças nas regras pa-
ra os leilões de energia nova des-
te ano. O objetivo é aumentar a
segurança da oferta e reduzir
atrasos na construção dos em-
preendimentos, após a frustra-
ção com o grupo Bertin, que não
tirou do papel mais de 4,5 mil
MW de usinas negociadas em lei-
lões anteriores. As novas medi-
das, porém, podem gerar um
efeito colateral: o aumento do
preço futuro da energia, rever-
tendo a trajetória de queda nos
últimos anos e que chegou ao pa-
tamar de R$ 100 por MWh.

O governo trabalha com a pos-
sibilidade de realizar três leilões
de energia nova em 2013, sendo
um “A-3” (para entrega de ener-
gia em 2016), um “A-5” (para en-
trega em 2018) e um leilão de re-
serva exclusivo para eólicas. E é
justamente para as eólicas que
estão previstas as mudanças
mais significativas. A ideia é au-
mentar o rigor do critério de cál-
culo da garantia física (volume
de energia comercializável) dos

parques eólicos. Na prática, um
projeto com a mesma capacida-
de nominal terá uma quantidade
menor de energia para vender.

Outra mudança proposta é
restringir a participação no lei-
lão apenas para parques que te-
nham possibilidade de conexão
com o sistema elétrico existente.
Apesar de eliminar o risco de
atraso no fornecimento de ener-
gia por falta de linhas de trans-
missão, a medida vai reduzir a
oferta de eólicas nos leilões, o
que pode resultar em preços
mais elevados.

“Haverá uma tendência de au-
mento de preço-teto para eólica
por conta da mudança da garan-
tia física e pelo fato de termos um
pouco menos de competição”,
afirmou o presidente da Empresa
de Pesquisa Energética (EPE),
Maurício Tolmasquim.

Para se ter uma ideia do im-
pacto da mudança do cálculo da
garantia física, especialistas ex-
plicam que, considerando o pre-
ço-teto aplicado no último leilão
de energia, de R$ 112/MWh, esse
valor seria modificado para algo
em torno de R$ 130/MWh.

Hoje, o cálculo da garantia fí-

sica é feito pelo critério “P50”,
que, considerando uma série his-
tórica de produção, aceita uma
probabilidade de 50% de chan-
ces de o parque gerar o volume
mínimo de energia firme (garan-
tia física) declarado. A ideia do
governo agora é utilizar o crité-
rio “P90”, que eleva essa probabi-
lidade para 90%. Como conse-
quência, a garantia física será
menor e, dessa forma, definida
de forma mais conservadora.

A proposta, porém, não agra-
dou os investidores eólicos. “É
uma medida muito forte e desne-
cessária. Vamos pagar por um se-
guro um valor maior que o sinis-
t r o”, afirma a presidente da Asso-
ciação Brasileira de Energia Eóli-
ca (Abeeólica), Elbia Melo. Se-
gundo ela, para vender a mesma
quantidade de energia, o valor
do investimento dos projetos te-
rá que ser ampliado em 15%. A
associação propôs ao governo al-
terar o critério para 75%.

Segundo o coordenador do
Grupo de Estudos do Setor Elétri-
co (Gesel/UFRJ), Nivalde Castro, a
medida está aderente com as
condições de financiamento do
Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social (BN-
DES) para eólicas. O banco utiliza
o critério “P90” no cálculo dos
empréstimos para os projetos.

Duas outras fontes do setor,
porém, acreditam que a iniciati-
va tem o objetivo de aumentar o
preço da energia eólica e abrir es-
paço para a contratação de ou-
tras fontes de energia, entre elas
térmicas a carvão e biomassa.

Embora não confirme essa te-
se, o governo pretende reservar
uma parte da demanda nos lei-
lões para contratação exclusiva
de termelétricas. “Olhando para
médio e longo prazo, precisamos
manter e eventualmente aumen-
tar um pouco a participação de
térmicas”, disse Tolmasquim.

Ele afirmou que está “conver -
sando com a Pe t r o b r a s ” e incenti-
vando a empresa a participar dos
leilões. “Espero ter uma competi-
ção grande entre gás, carvão e
b i o m a s s a”, acrescentou.

Para especialistas, a participa-
ção maior de térmicas vai elevar
o preço da energia. “Seguramen -
te não é possível pensar numa
trajetória de queda de preços”,
disse o presidente do Instituto
Acende Brasil, Claudio Sales.

Fonte: CCEE. * Corrigido pelo IPCA até 11/2012
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Apenas uma hidrelétrica irá
a licitação ainda neste ano
Rodrigo Polito
Do Rio

O governo trabalha com a pos-
sibilidade de licitar apenas uma
hidrelétrica este ano. A usina de
Sinop, de 400 megawatts (MW),
no rio Teles Pires, é a única que
possui licença prévia ambiental,
pré-requisito para a participação
no leilão de energia nova.

Segundo o presidente da Em-
presa de Pesquisa Energética
(EPE), Maurício Tolmasquim, a
estatal ainda tenta viabilizar o li-
cenciamento de São Manoel, de
700 MW, localizada no mesmo
rio. Os estudos de impacto am-
biental (EIA-Rima) e a realização
das audiências públicas, porém,
ainda não foram aprovados pelo
Ibama. Segundo o órgão, ainda
não foram apresentados os Estu-
dos Socioambientais do Compo-

nente Indígena do projeto. Caso
a EPE consiga o aval do Ibama
para São Manoel, a hidrelétrica
será licitada em leilão exclusivo
no fim do ano.

Já os projetos de Davinópolis
(GO-MG, 74 MW), Apertados
(PR, 136 MW) e Ercilândia (PR,
97 MW), que a EPE cogitou lici-
tar este ano, foram revistos e não
deverão ser ofertados em 2013.
A estatal também jogou a toalha
com relação ao complexo do rio
Parnaíba (PI-MA, 183 MW). O
projeto foi licitado em três opor-
tunidades, mas não atraiu o in-
teresse dos investidores.

Próxima hidrelétrica de gran-
de porte a ser construída, pelos
planos do governo, a polêmica
usina de São Luiz do Tapajós (PA,
de 6.133 MW), na região amazô-
nica, só deverá ir a leilão em
2014, confirmou Tolmasquim.

Dilma e Cristina discutirão Vale,
comércio e investimento neste mês
Sergio Leo
De Brasília

A suspensão, pela Va l e , de um
investimento bilionário na Ar-
gentina e as barreiras do país a
produtos brasileiros voltam, nos
dias 25 e 26, à agenda bilateral,
em um encontro da presidente
Dilma Rousseff com a presidente
do país vizinho, Cristina Kirch-
ner, em Buenos Aires. O encontro
estava marcado para 7 de março
e foi cancelado depois da morte
do presidente venezuelano, Hu-
go Chávez. A revisão do acordo
automotivo entre os dois países
também será tratada pelas duas
chefes de Estado.

Oficialmente, a agenda da reu-
nião está em aberto, mas os ar-
gentinos, segundo fontes do go-
verno local, não desistiram de
convencer a Vale a rever a decisão
de suspender seus investimentos
no projeto Rio Colorado, de ex-
ploração de uma mina de potás-
sio, de custo orçado inicialmente
em US$ 4 bilhões, ampliado para
US$ 5,9 bilhões, e hoje estimado

em US$ 11 bilhões. A empresa,
que já investiu cerca de US$ 2,2
bilhões na mina, suspendeu as
atividades alegando aumento
exagerado de custos devido a
problemas locais.

Os argentinos rejeitaram as
propostas da Vale para dar viabi-
lidade financeira ao projeto, co-
mo o uso de bônus da dívida ar-
gentina pelo valor de face para
pagar compromissos, argumen-
tando não poder dar à empresa
tratamento diferente do que dá a
outros investidores. Eles esperam
que o governo brasileiro ajude a
encontrar uma solução financei-
ra para dar viabilidade ao proje-
to, que a Vale pretende manter
em suspensão, garantindo po-
rém, seus direitos de exploração
enquanto não encontra forma de
resolver o problema.

Dilma deve anunciar financia-
mento a investimentos na Argen-
tina e, com isso, espera contornar
as pressões sobre a Vale.

Em recente audiência no sena-
do, o ministro de Relações Exte-
riores, Antonio Patriota, infor-

mou que o governo brasileiro
quer aproveitar o encontro para
discutir a forte queda nas expor-
tações brasileiras ao país vizinho,
que permitiram a ampliação de
fatias de mercado para concor-
rentes de fora do Mercosul. Pa-
triota comentou que não defen-
de a manutenção dos superávits
do Brasil no passado recente, que
chegaram a US$ 5,8 bilhões no
ano passado, mas se preocupa
com o “desvio de comércio” que
prejudica principalmente pro-
dutos como calçados e têxteis.
Autoridades argentinas dizem
que a perda de mercado se deve à
falta de competitividade do Bra-
sil nesse setor. Os brasileiros cul-
pam a retenção de mercadorias
feita pelas alfândegas.

No setor automotivo, os ar-
gentinos pedem mudanças no
programa brasileiro Inovar-Au-
to, de incentivo à fabricação de
automóveis, para pressionar as
montadoras a usarem mais peças
fabricadas no Mercosul e tam-
bém evitar que fábricas sejam
obrigadas a mudar para o Brasil.

Aumenta disputa entre Brasil e
México por votos da AL na OMC
Assis Moreira
De Lausanne (Suíça)

A batalha diplomática entre o
Brasil e o México vai agora se in-
tensificar especialmente na
América Latina, na busca de mais
apoios para seus candidatos à Di-
reção-Geral da Organização
Mundial do Comércio (OMC). A
OMC anunciará hoje a elimina-
ção de quatro dos nove candida-
tos, após a primeira consulta fei-
ta aos 159 países membros, de-
vendo acirrar a disputa.

Os primeiros derrotados são
da Costa Rica, Gana, Quênia e Jor-
dânia. Visivelmente, nem os afri-
canos votaram em seus candida-
tos, apesar de cada país ter podi-
do apontar quatro nomes prefe-
renciais. A disputa ficará agora
entre dois candidatos da Améri-
ca Latina, Brasil e México, e três
da Ásia-Pacífico, Indonésia, Co-
reia do Sul e Nova Zelândia.

A queda da ministra de Co-
mércio da Costa Rica, Anabel
González, que a pegou de sur-
presa fazendo campanha na

África, deixa campo para o con-
fronto entre o Brasil e o México
na América Latina. Essa é uma
briga de influência regional,
atentamente acompanhada por
observadores externos que le-
vam em conta o desempenho
econômico dos dois países e
suas políticas comerciais.

A opinião preponderante na
cena comercial em Genebra, po-
rém, é a de que o brasileiro Rober-
to Azevedo leva vantagem e conti-
nua pavimentando o terreno para
a fase final. O candidato do Méxi-
co, Herminio Blanco, teria menos
entrada nas nações em desenvol-
vimento do que em países desen-
volvidos, e o grau de aversão a ele
é a ser também considerado.

O candidato Tim Groser, da No-
va Zelândia, dificilmente tem mar-
gem de avanço para o segundo
turno. Os Brics (Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul) e mesmo
certos países desenvolvidos dizem
que desta vez o novo diretor da
OMC deve vir de um país em de-
senvolvimento. O candidato da
Coreia do Sul, uma surpresa para a

segunda rodada, tampouco tende
a prosperar quando as delegações
tiverem de apontar menos os no-
mes preferenciais.

A percepção comum em Gene-
bra é de que os finalistas serão Aze-
vedo e a candidata da Indonésia,
Mari Pangestu, portanto dois
grandes emergentes da América
Latina e da Ásia. Algumas delega-
ções notam informalmente que
ambos vêm justamente de países
com políticas comerciais restriti-
vas, nos últimos tempos.

A diferença é que Azevedo agre-
ga mais consenso e é reconhecido
como mais qualificado. Muita arti-
culação diplomática vai ocorrer de
agora até meados de maio, quan-
do deve haver a decisão final.

A segunda rodada de consul-
tas, a chamada “rodada de fogo”,
ocorrerá a partir da semana que
vem, entre os dias 16 e 23. Cada
delegação será “e x o r t a d a” a
apontar dois nomes que conside-
ram capazes de levar ao consen-
so. Dessa vez serão eliminados
três candidatos, sobrando dois
para a etapa final.

Ambientalistas apoiam lei para proteger “Amazônia Azul”
Daniela Chiaretti
De Brasília

Começa a sair do forno a ideia
de que o Brasil precisa de uma Lei
do Mar. Três deputados de parti-
dos diferentes —Sarney Filho (PV-
MA), Márcio Macêdo (PT-SE) e Ri-
cardo Tripoli (PSDB-SP) apresenta-
rão neste ano um projeto em coau-
toria para garantir a preservação
de recursos naturais em 3,5 mi-
lhões de km2 de mar, um pedaço
de Brasil que a Marinha chama de
“Amazônia Azul” e está sem gover-
nança, dizem acadêmicos e am-
bientalistas. A medida protegeria
uma faixa imensa de recursos na
água, no subsolo e no leito do mar,
em uma região entre 12 milhas da
costa e 200 milhas.

“Será uma luta longa”, reconhe-
ce a bióloga Leandra Gonçalves, da
Fundação SOS Mata Atlântica, uma
das ONGs à frente do processo. Ela
lembra o périplo da mata atlânti-
ca, o único bioma brasileiro a ter
uma lei de proteção. Levou 14 anos
para ser aprovada e garantir o que
sobrou — 7% da floresta original.

“Estamos como caranguejos
com os retrocessos da legislação
ambiental”, disse o deputado Sar-
ney Filho no seminário “25 anos da

Constituição Federal e a Proteção
dos Ecossistemas Costeiros e Mari-
nhos”, ontem, na Câmara. A Cons-
tituição definiu, em 1988, que a
zona costeira é patrimônio nacio-
nal. É também dessa época o Plano
Nacional de Gerenciamento Cos-
teiro, que protege a costa e 12 mi-
lhas de mar. Mas é uma legislação
pouco implementada: só três mu-

nicípios no país definiram seus
planos e apenas oito dos 17 Esta-
dos costeiros. “Os ecossistemas
marinhos são os menos protegi-
dos do Brasil”, disse Macêdo.

São 463 municipios ao longo de
10,8 mil km de costa, onde vivem
mais de 50 milhões de brasileiros,
disse Ilídia Jurs, consultora legisla-
tiva da Câmara. No mar há várias

ameaças, da sobrepesca à mudan-
ça do clima. Sardinhas, por exem-
plo, estão em colapso. Nos mares
do mundo há 245 mil km2 onde
não há mais vida. Anualmente, 1 a
3 milhões de toneladas de petróleo
ingressam nos oceanos por fontes
terrestres, de alto mar e transporte
marítimo. Só de lixo são 6,4 mi-
lhões de toneladas.

O advogado André Lima fez
uma análise da legislação de vários
países. A Austrália busca a melho-
ria da qualidade do mar por meio
de metas. Na Nova Zelândia é forte
o respeito às comunidades tradi-
cionais. A União Europeia busca
indicadores ambientais. “No Brasil
temos um vazio enorme em rela-
ção à proteção dos ecossistemas
marinhos”, disse Lima. O proble-
ma não é falta de leis: há a do ge-
renciamento costeiro, a do sanea-
mento, de resíduos, de clima, to-
das com impacto no oceano. “Te -
mos dezenas de normas e nenhu-
ma lei específica para o mar.”

No mar do Brasil há apenas
1,57% de áreas protegidas. O país,
em negociações internacionais, as-
sumiu o compromisso de proteger
10% até 2020. “O mundo inteiro es-
tá muito aquém destas metas, mas
o Brasil está no fim da linha”, ava-
liou o professor Ronaldo Francini
Filho, da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB). A produção pes-
queira no Brasil registrou um pico
entre os anos 70 e 90 e depois en-
trou em declínio. “Os estoques de
peixes no Brasil não têm condições
de absorver um poder maior de
c a p t u r a”, prossegue. Ele defende
corredores de proteção marítimos

e muito estímulo à pesquisa.
Com ele concorda Guilherme

Dutra, diretor do programa mari-
nho da CI: “É preciso mudar a lógi-
ca de como os estoques de peixe
estão sendo explorados.” No mun-
do todo há um esforço agressivo
de captura, mas o resultado são es-
toques em colapso e peixes de ta-
manho menor. “Se nosso esforço
de pesca fosse menor, poderíamos
pegar muito mais”, defende.

“Muito desse retrocesso na le-
gislação do Código Florestal, da
defesa dos interesses privados so-
bre os difusos se deu também pela
ignorância do que estávamos dis-
c u t i n d o”, disse Roberto Klabin,
presidente da SOS Mata Atlântica.
“Esse processo visa a suprir esta de-
f i c i ê n c i a”, prosseguiu, citando o
seminário onde participaram aca-
dêmicos, ONGs, políticos e gover-
no. A SOS e a Conservação Interna-
cional (CI) estão lançando o proje-
to “Academia do Mar”. A intenção é
levar parlamentares brasileiros a
visitarem bons exemplos de pre-
servação no exterior (na Costa Rica
e em Galápagos, no Equador) e
unidades no Brasil.

A repórter viajou a convite da Fundação
SOS Mata Atlântica

RUY BARON/VALOR

Ronaldo Francini Filho, pesquisador da UFPB: em defesa de corredores de proteção no mar e de estímulos à pesquisa
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