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Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica 
(Abeeólica), a produção energética eólica deve chegar 
a 11 GW (gigawatt) este ano, perto da capacidade pro-

dutiva de 14 GW de Itaipu. O volume de energia da matriz 
eólica é sufi ciente para iluminar com folga duas das maiores 
cidades brasileiras, São Paulo (11,5 milhões de habitantes) 
e Salvador (2,8 milhões de habitantes). Para sustentar o 
crescimento, o setor vai demandar investimentos acima 
de 20 bilhões de reais, estima a associação. Atentos ao 
desenvolvimento das energias renováveis, mais empresas 
começam a atuar nesse mercado.

Até 2024, a estimativa é elevar a capacidade instalada 
de fonte eólica para 24 GW (quase duas Itaipu), de acordo 
com o Plano Decenal de Expansão de Energia do governo. 
Com sol e ventos abundantes o ano inteiro, o Brasil tem 
condições favoráveis para liderar a produção mundial de 
energias renováveis. Esse potencial tem sido mais bem 
aproveitado na geração de energia eólica, com criação de 
empregos e maior participação na matriz energética. 

Somente este ano, 50 mil empregos devem ser gerados 
no setor com a expansão operacional, de acordo com a 
Abeeólica. "Estamos falando de operários a gestores alta-

mente qualifi cados que serão necessários para sustentar 
esse crescimento", avalia Elbia Gannoum, presidente da 
Abeeólica.

Dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Am-
biente (Pnuma) revelam que os investimentos em energias 
renováveis no Brasil chegaram a sete bilhões de dólares 
em 2015 (ou quase 28 bilhões de reais, considerando o 
dólar a 3,9 reais de dezembro). A maior parte dos recursos 
foi destinada à produção de energia eólica (22 bilhões de 
reais), que adicionou mais dois GW (gigawatt) à matriz 
energética.

Outra fonte com grandes perspectivas é a de energia 
solar, que deve ganhar impulso nos próximos anos com 
o programa do governo de incentivo ao uso dessa fonte. 
Buscando incentivar a geração de energia solar fotovoltaica, 

o governo lançou em dezembro o Programa de Desenvol-
vimento de Geração de Energia (ProGD), que estimula os 
consumidores residenciais, comerciais e industriais a gerar 
a própria energia com base em fontes renováveis. 

A meta é contemplar 2,7 milhões de consumidores até 
2030, e fomentar R$ 100 bilhões em investimentos no perí-
odo. Em 2015, os projetos de energia solar receberam cerca 
de 2,5 bilhões de reais, segundo estatísticas da Pnuma.

De olho no potencial das energias renováveis, a usina 
de Itaipu tem desenvolvido projetos de integração de 
matrizes energéticas. "O ponto nevrálgico da ampliação 
da matriz solar é o armazenamento dessa energia. À noite 

Produção de energia eólica se 
aproxima do equivalente a uma Itaipu
O crescimento da geração de energia eólica no 
Brasil está fazendo com que o setor produza 
uma quantidade de eletricidade semelhante 
ao de Itaipu, maior usina do Brasil e segunda 
maior do mundo

e quando fi ca nublado, não 
tem luz", detalha Jorge Sa-
mek, diretor-geral brasileiro 
de Itaipu. Por isso, a usina 
desenvolve um projeto para 
integrar o abastecimento de 
energia solar com a fonte 
hidráulica, armazenada em 
reservatórios.

Quando não houver sol, a 
água estocada no reserva-
tório pode ser usada para 
gerar energia elétrica. "Ao 
contrário de outros países, 
o Brasil tem a vantagem de 
poder integrar duas fontes renováveis de energia", afi rma 
Samek. Outra solução desenvolvida por Itaipu é uma bateria 
de energia do tamanho de um contêiner, que funciona com 
diferentes fontes ao mesmo tempo, para uso em localidades 
remotas. O sistema pode ser carregado por energia solar e 
acionado quando não houver sol ou em horários de pico de 
consumo, quando a tarifa é mais cara. A usina de Itaipu ga-
nhou o Prêmio ECO em 2014 com práticas sustentáveis

Para Linda Murasawa, 
superintendente executiva 
de desenvolvimento susten-
tável do Banco Santander, 
a abundância de recursos 
naturais e a demanda por 
crescimento sustentável 
criam campo para o desen-
volvimento de projetos de 
energias renováveis. "Nos 
últimos cinco anos, fi nan-
ciamos cerca de 25 bilhões 
de reais em projetos eólicos 
que geraram cinco GW (giga-
watt) de capacidade instala-
da", disse a executiva.

O mercado de energia 
solar é outro segmento em 
que o Santander pretende 
aumentar sua participação. 
"Vemos boas perspectivas 
para o Brasil. Temos 60 

milhões de residências, e mesmo número de telhados que 
poderiam usar placas fotovoltaicas para captar energia do 
sol. Fora as indústrias, hospitais e escolas", detalha Linda. 
O Santander venceu dois prêmios ECO em 2015 e 2013. Na 
ultima edição, o banco foi premiado pelo fi nanciamento de 
projetos de energia solar para consumidores fi nais.
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ATA DA 162ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2016

Data, Hora e Local: dia 28 de setembro de 2016, às 14:00 horas, na Avenida Santa
Marina, nº. 482, 3° andar, São Paulo, SP, CEP 05036-903. Mesa: Marlene Ayako Miwa
- Presidente; Noemia Aurea de Moraes – Secretária. Quorum: Acionistas representan-
do a totalidade do capital social, conforme disposto no parágrafo 4°, do artigo 124, da
Lei nº. 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da
companhia de R$371.158.763,03 (trezentos e setenta e um milhões, cento e cinquenta
e oito mil, setecentos e sessenta e três reais e três centavos), para R$528.772.594,12
(quinhentos e vinte e oito milhões, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e no-
venta e quatro reais e doze centavos), um aumento, portanto, de R$157.613.831,09
(cento e cinquenta e sete milhões, seiscentos e treze mil, oitocentos e trinta e um reais
e nove centavos), sem a emissão de novas ações; e (ii) a integralização do capital; e
(iii) alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações: Detidamente
discutido o assunto foi aprovada por unanimidade de votos: a. Aprovação do aumento
do capital social da Companhia, totalmente integralizado, de R$ 371.158.763,03 (tre-
zentos e setenta e um milhões, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e
três reais e três centavos), dividido em 209.460.245 (duzentos e nove milhões, quatro-
centas e sessenta mil, duzentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal para R$528.772.594,12 (quinhentos e vinte e oito milhões, setecen-
tos e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e doze centavos), com
um aumento, portanto, de R$157.613.831,09 (cento e cinquenta e sete milhões, seis-
centos e treze mil, oitocentos e trinta e um reais e nove centavos), sem a emissão de
novas ações. Com o expresso consentimento do outro acionista, o qual renuncia a seu
direito de preferência na subscrição de novas ações, o presente aumento de capital é
totalmente subscrito pela acionista Verallia Italia S.p.A. (anteriormente denominada
Saint-Gobain Vetri S.p.A.); b. O capital é integralizado pela Verallia Itália S.p.A. medi-
ante a conversão em investimento de créditos oriundos de empréstimo externo detidos
contra a Companhia, sendo     41.700.000,00 (quarenta e um milhões e setecentos mil
euros) de principal e.  1.767.686,46 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil,
seiscentos e oitenta e seis euros e quarenta e seis centavos) de juros, totalizando,
portanto,   43.467.686,46 (quarenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e sete
mil, seiscentos e oitenta e seis euros e quarenta e seis centavos) objeto de operações
simultâneas de câmbio celebradas com o Banco Itaú Unibanco S/A, à taxa de R$
3,6260 , conforme boletim de subscrição anexo à presente, que fica arquivado na sede
da Companhia; c. Em decorrência das deliberações ora tomadas, a redação do artigo
5º do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: “CAPITULO II – DO
CAPITAL – Artigo 5º - O capital da Companhia é de R$ R$528.772.594,12 (quinhentos
e vinte e oito milhões, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro
reais e doze centavos), dividido em 209.460.245 (duzentos e nove milhões, quatrocen-
tos e sessenta mil, duzentos e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal. § 1º - Os acionistas tem preferência para a subscrição das ações na
proporção das ações já possuídas anteriormente, ressalvada à Diretoria a faculdade
de colocar, junto a terceiros, as ações correspondentes aos acionistas que, por escri-
to, desistirem da sua preferência ou que, consultados por meio de carta, email ou fax,
não se manifestem dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da consulta.
§ 2º - A subscrição de ações do capital para integralização a prazo fica sujeita ao
pagamento inicial previsto na forma da lei, devendo o saldo ser pago nas condições
fixadas pela Diretoria, com anuência prévia do Conselho Fiscal se em funcionamento.”.
Encerramento e Lavratura da Ata: Todas as decisões foram unânimes. Não houve
mais temas a serem discutidos pela ordem do dia, e a assembleia foi encerrada com a
lavratura desta ata em livro próprio e sua assinatura pelos acionistas presentes. Cer-
tifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de
setembro de 2016. Mesa: Presidente - Marlene Ayako Miwa; Secretária - Noemia Aurea
de Moraes. Acionistas: Verallia Italia S.p.A. p.p. Hugues Jacques Hubert Denissel;
Obale SAS p.p. Hugues Jacques Hubert Denissel. Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. JUCESP: Certifico o Registro sob o nº
441.582/16-3 em sessão de 11/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

A estratégia do Grupo AES, que atua em geração e 
distribuição hidrelétrica, é diversifi car sua produção de 
energia, para não fi car concentrada em apenas uma matriz 
energética. "Na AES Tietê, 30% de nosso portfólio será em 
energias renováveis, especialmente em eólica", segundo Ítalo 
Freitas, presidente da AES Tietê. A AES Eletropaulo, uma 
das empresas do grupo, venceu o Prêmio ECO em 2014 e 
2013 com projetos de sustentabilidade na gestão.

As fontes renováveis também geram inclusão social. Na 
Schneider Electric Brasil, o trabalho social em comunidades 
remotas só se tornou possível com a criação de produtos 
baseados em energia solar. "Pelo menos 1,5 milhão de 
pessoas ainda não tem acesso à energia. Nesses locais, 
levamos soluções de energia que vão de lanternas recarre-
gáveis por luz solar a geradores movidos à energia solar", 
disse Fernando Figueiredo, gerente de sustentabilidade e 
novos negócios da Schneider Electric Brasil. A Schneider 
venceu o Prêmio ECO em 2015, 2013 e 2012 com projetos 
de iluminação em comunidades isoladas.

Para Freitas, as fontes renováveis de energia ocuparão 
cada vez mais espaço na matriz energética e mudarão a 
forma de consumo. "No caso da energia solar, a procura vai 
aumentar quando os custos baixarem. Isso já vem aconte-
cendo com ganhos de escala e efi ciência. 

Hoje, um painel fotovoltaico tem 17% de aproveitamen-
to, mas chegará a 40% nos próximos vinte anos. Isso vai 
mudar o cenário energético, trazendo mais autoprodução 
e geração distribuída. Estaremos preparados para atender 
a esse novo mercado", afi rma.

Fonte: UDOP/ABEEólica


