
 

 

AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DE PROJETOS DE 
GERAÇÃO EÓLICA NO BRASIL 

 

 

 

Ulysses de Brito Cruz 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Engenharia Elétrica - PROEE da 
Universidade Federal de Sergipe como parte dos 
requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em 
Engenharia Elétrica. 

Orientador: Prof. Dr. Milthon Serna Silva 

  

 

 

 

 

 

São Cristóvão-SE, Brasil 
Agosto de 2013  



- _ ..__ ._-_._------------~-

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA-PROEE

TERMO DE APROVAÇÃO

"AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DE PROJETOS DE
GERAÇÃO EÓLICA NO BRASIL".

Discente:

Ulysses de Brito Cruz

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da
Universidade Federal de Sergipe, como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do
título de Mestre em Engenharia Elétrica.

Aprovada pela banca examinadora composta por:

Prof. Or. on Serna Silva (PROEE/UFS)
Presidente da Banca

I'lfim!JJwJ.; ~~ &.{jJJ~
Prof'. Or. Andrea Araujd Sousa (PROEE/UFS)

Examinadora Interna

Jf1~
Profl. Or. Eliane Aparecida FalilaAmX:digaS (PEAlUPS)

Examinadora Externa

Cidade Universitária "Prof José Aloísio de Campos", 28 de agosto de 2013.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA-PROEE
Sala do Mini - auditório do CCET-Centro de Ciências exatas e Tecnológicas, Av. Marechal Rondon, S/N - Jardim
Rosa Elze - Tel, (79) 2105-6336. CEP: 49100-000 - São Cristóvão - Sergipe - Brasil- E-mail: proee@ufs.br



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

                           UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

              

  
Cruz, Ulysses de Brito 

C957a      Avaliação da viabilidade técnico-econômica de projetos de 
geração eólica no Brasil / Ulysses de Brito Cruz ; orientador 
Milthon Serna Silva. – São Cristóvão, 2013. 
     126 f. : il.  
 
     Dissertação (mestrado em Engenharia Elétrica) –
Universidade Federal de Sergipe, 2013. 
 

O       
1.  Engenharia Elétrica. 2. Energia eólica. 3. Energia 

eólica – Brasil. 4. Viabilidade técnica econômica . 5. Fonte 
alternativa de energia. 6. Energia renovável. 7. Brasil – 
Setor elétrico I. Silva, Milthon Serna, orient. II. Título. 
                                                                              
                                                      CDU: 621.548(81) 

 

. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A maior necessidade do mundo é 
de homens – homens que não se 
comprem e nem se vendam; 
homens que no íntimo da alma 
sejam verdadeiros e honestos, 
homens, cuja a consciência seja 
tão fiel ao dever como a bússola o 
é ao polo; homens que 
permaneçam firmes pelo que é 
reto, ainda que caiam os céus”. 
Ellen G. White. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aos meus pais, José Ferreira da 
Cruz e Ana Sabina de Brito Cruz, 
maiores incentivadores do meu 
desenvolvimento profissional e 
exemplos de vida. 



 vi 

Agradecimentos 

 

À Deus, em primeiro lugar, pela iluminação, orientação e proteção ao longo da 
minha vida. 

À minha família, em especial a Marli e ao meu filho amado Danillo Pereira da 
Cruz, pelo incentivo, compreensão e paciência nesta etapa de minha vida, participando 
com amor e apoio incondicionais. 

A Cristiane Oliveira, pelo carinho, torcida e dedicação na revisão do texto deste 
trabalho, sem a sua participação e apoio o resultado final não seria o mesmo. 

Ao orientador e amigo, Prof. Dr. Milthon Serna Silva, pela excelente orientação, 
extensa dedicação, paciência, praticidade e conhecimentos transmitidos.  

Aos professores membros da Banca Examinadora, Profa. Eliane Aparecida Faria 
Amaral Fadigas e a Profa. Andréa Araújo Sousa, pelas valiosas e pertinentes sugestões 
dadas para evolução desta pesquisa. 

Aos professores do PROEE/UFS e aos professores da COPPE/UFRJ pelos 
ensinamentos e dúvidas esclarecidas nas disciplinas do mestrado. 

Aos meus novos amigos e colegas de mestrado, Miguel Angel, João Fonseca, 
Rômulo Diniz, Ronaldo, Rodrigo e Diego pela convivência nos estudos, nas 
madrugadas, domingos e feriados de árduas pesquisas preparando-nos para as provas e 
trabalhos em grupo. 

Ao amigo Engenheiro Eletricista Victor Hugo, parceiro, pela presteza e 
colaboração. 

Ao Mestre Carlos Eduardo Gama da Silva, meu grande amigo, parceiro e colega 
de mestrado, pela convivência harmoniosa, pela troca de experiências técnica e pessoal, 
pela parceria nas pesquisas, pela competência, presteza, colaboração, celeridade e pela 
capacidade de realização de trabalhos em equipe. Sua contribuição foi de extrema 
importância para o desenvolvimento das atividades durante todo o mestrado. 

 

 

 



 vii 

Resumo da Dissertação apresentada ao PROEE/UFS como parte dos requisitos 
necessários para a obtenção do grau de Mestre (M.Sc.). 

 
 

AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DE PROJETOS DE 
GERAÇÃO EÓLICA NO BRASIL 

 
 
 

Ulysses de Brito Cruz 
 

Agosto/2013 
 
Orientador: Milthon Serna Silva 
Programa: Engenharia Elétrica 
 

A energia oriunda dos ventos tem se mostrado relevante não apenas por ser uma 
fonte de energia limpa e renovável, mas também por ser viável economicamente. Atento 
a esse cenário, o Brasil vem procurando diversificar sua matriz energética com a 
implantação da energia eólica em larga escala como fonte alternativa sustentável. O 
Clima e o relevo aqui existentes contribuem para concentração dos ventos. Além disto, 
a função complementar da energia eólica em relação à energia hidrelétrica e a redução 
do custo médio de produção surgem como principais atrativos à realização de novos 
investimentos no setor. 

O primeiro passo para isso foi dado com a criação do Novo Modelo do Setor 
Elétrico, porém não foi o bastante. Entraves de ordem técnica, contratual, ambiental, 
regulatório e governamental precisam ser eliminados ou reduzidos. Dados recentes 
consolidados pela ANEEL apontam que até 2015 estão previstos para entrar em 
operação no Brasil 8.579,45MW de fonte eólica. Contudo, deste total, apenas 27,17% 
dos projetos estão com a licença ambiental vigente e cronograma de obras em dia. A 
maioria dos projetos (72,83%) apresenta problemas relacionados, por exemplo, a obras 
não iniciadas, com atraso ou paralisadas por causa da suspensão do processo de 
licenciamento ambiental, solicitação de revogação da autorização, demandas judiciais e 
declaração de inviabilidade ambiental do empreendimento. 

Este trabalho procura investigar aspectos relacionados à viabilidade técnico-
econômica de projetos de geração eólica no Brasil, com auxílio do programa 
RETScreen4, apresenta possíveis soluções que eliminem ou atenuem os entraves 
identificados, a fim de contribuir para fixação da fonte eólica na matriz energética 
brasileira. 
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Wind power is very relevant not only for being a clean and renewable power 
source, but also for being financially viable. Mindful of this scenario, Brazil has been 
searching to diversify its power matrix with the use wind power on a large scale as a 
sustainable alternative source of power. Brazil’s climate and topography contribute to 
keeping the concentration of winds. Furthermore, the complementary function of wind 
power and the cutting on average production costs are the main financial attractiveness 
compared to hydropower and other sources, bringing new investors.  

The first step was the building of a new sector regulatory model, it was not 
enough though. Technical, contractual, environmental, regulatory and government 
barriers have to be eliminated or reduced. Recent data from ANEEL show that by 2015 
will be expected to come into operation in Brazil 8579.45 MW of wind power. 
However, from that amount, only 27,17% of the projects are environmentally certified 
and with their construction schedule on time. Most projects (72,83%) have problems 
concerning not started, delayed and suspended works due to lack of environmental 
license, request to revoke authorization, litigation and environmental statement 
infeasibility of the project. 

This work attempts to investigate the aspects related to the technical-economic 
feasibility of wind power projects in Brazil, with the aid of RETScreen4 program, 
presenting solutions which eliminate or reduce the most commonly identified barriers, 
aiming at contributing to setting wind source in the Brazilian matrix energy. 
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Capítulo 1 

1 Apresentação 

1.1 Introdução 
 

A importância da energia eólica nos últimos dez anos se destaca como resultado 
de políticas de incentivo a fontes naturais renováveis em substituição à energia fóssil 
convencional e à energia nuclear. Os danos ambientais provocados pelas fontes não 
renováveis, a escassez desta matéria prima, as guerras, as crises políticas e a 
necessidade cada vez maior dos países em promover o desenvolvimento sustentável 
impulsionaram pesquisas que contribuíram para o crescimento do setor em nível 
mundial. 

Do ponto de vista financeiro, o valor da energia eólica por muitos anos foi alvo 
de críticas. Atualmente, contudo, esse pensamento vem sendo desmistificado com 
estudos técnicos que demonstram ser mais barato gerar eletricidade com o vento do que 
com usinas nucleares ou térmicas movidas a carvão. Os avanços tecnológicos na área 
fizeram com que a indústria eólica chegasse ao ponto de ser tão competitiva quanto 
aquela movida a gás (WALISIEWICZ, 2008).  

No Brasil, o cenário se mostra favorável à exploração da energia eólica. A 
localização geográfica do país permite a presença de ventos  com velocidade duas vezes 
maiores que a média mundial, com variabilidade menor e unidirecional em uma área 
extensa, permitindo previsibilidade do fluxo de caixa, dado fundamental para atrair 
novos investimentos ao setor. Além disso, essa fonte de energia pode ser utilizada em 
complementariedade à energia hidráulica, agindo de forma a preservar água dos 
reservatórios das usinas hidrelétricas em períodos de estiagem, garantindo, assim, o 
fornecimento ininterrupto aos consumidores e ao setor industrial. 

No campo político foram dados grandes passos para o desenvolvimento de 
fontes geradoras de energia alternativas no Brasil, dentre elas, pode ser citada a edição 
da Lei n.º 10.438/02, que criou o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica – PROINFA. Outro marco importante a ser destacado é a 
reestruturação do setor elétrico, após a crise de racionamento ocorrida em 2001, com 
advento de um Novo Modelo mediante a instituição de mecanismos de incentivo ao 
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desenvolvimento do setor1, fato que proporcionou mercados para a geração eólica e o 
surgimento de novas indústrias de equipamentos, capazes de aliar tecnologia, 
lucratividade e menores custos. 

Sem embargo deste cenário favorável, entraves de ordem técnica, contratual, 
ambiental, regulatório e governamental - especificados no desenvolvimento desta 
dissertação - ainda existem e devem ser superados para que se conquiste avanços mais 
significativos na área e se implemente em definitivo a fonte eólica na matriz energética 
brasileira.  

Este trabalho procura investigar a viabilidade técnico-econômica de projetos 
eólicos no Brasil, identificar os entraves comumente existentes e apresentar possíveis 
soluções que eliminem ou atenuem tais problemas, a fim de contribuir para fixação da 
fonte eólica na matriz energética brasileira. Está dividido em cinco capítulos e dois 
anexos, assim especificados: 

O Capítulo 1 apresenta o tema desta dissertação, descreve sumariamente a 
importância da fonte eólica no contexto mundial e brasileiro, os objetivos a serem 
alcançados, a justificativa da escolha do tema e o resumo da metodologia aplicada. 

O Capítulo 2 traz um panorama geral da matriz energética brasileira, com 
apresentação de dados atinentes à capacidade instalada, ao crescimento anual e futuro, 
destaca o crescimento tímido da energia eólica ao longo dos anos em comparação com 
outras fontes de energia dentro da matriz elétrica brasileira. Em seguida, apresenta um 
breve histórico acerca da energia eólica no Brasil e o cenário atual, sublinha-se a 
importância da exploração desta fonte alternativa de energia, considera os seus 
benefícios e ressalta a função complementar exercida em relação à energia hidrelétrica. 
Destaca também os principais atos normativos e regulatórios do setor elétrico brasileiro 
relacionado à fonte eólica e algumas considerações políticas, ambos necessários ao 
exame do tema sob a ótica do ordenamento jurídico e político brasileiro. 

Por seu turno, o Capítulo 3 é dedicado à demonstração da viabilidade técnico-
econômica de projetos eólicos, com o auxílio do programa RETScreen4, exposição de 
resultados obtidos nos últimos leilões de energia, apresentação de dados necessários ao 
estudo da análise financeira e de indicadores representativos do desempenho financeiro 
do projeto, que indicam o retorno do investimento. Traz ainda a análise da sensibilidade 
dos projetos eólicos, com o fim de subsidiar o investidor ou interessado com elementos 
seguros quanto ao nível de risco do investimento. 

O Capítulo 4 destaca os principais problemas identificados na prática 
relacionados à regulamentação, contratos, redes de transmissão, ausência de mão de 
obra qualificada, impactos no desenvolvimento econômico, social e ambiental e expõe  
as possíveis soluções. 

                                                 
1 Não é o foco desta dissertação a análise detalhada dos mecanismos de incentivo ao desenvolvimento de 
fontes alternativas de energia. Para maiores informações sobre este assunto consultar DUTRA (2007). 
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O Capítulo 5 apresenta as conclusões obtidas com os estudos realizados, 
ratificando a necessidade de planejamento de longo prazo, com regras definidas que 
favoreçam a economia de larga escala e a inserção dos custos ambientais na avaliação 
econômica e financeira dos projetos. 

O Anexo A expõe um tutorial sobre energia eólica, explicitando a evolução 
comercial de turbinas eólicas de grande porte, o recurso eólico, a energia e potência 
extraída do vento, os tipos de aerogeradores para geração de energia elétrica e 
aplicações dos sistemas eólicos. 

Por fim, o Anexo B contém o CD onde estão registrados os arquivos eletrônicos 
utilizados nesta pesquisa.  

 

1.2 Objetivos 
 

A presente pesquisa procura investigar os aspectos relacionados à viabilidade 
técnico-econômica de projetos eólicos no Brasil, com auxílio do programa RETScreen4, 
mediante a análise de sensibilidade de variáveis que influenciam nos resultados de 
forma a servir de subsídio a pesquisadores, investidores e eventuais interessados na 
tomada de decisão em relação aos resultados do investimento.  

Aborda ainda os principais entraves encontrados na implantação de projetos de 
geração eólica que estão em andamento no país e as possíveis soluções para eliminar ou 
atenuar os problemas encontrados, a fim contribuir para a inclusão definitiva da energia 
dos ventos na matriz energética brasileira, bem como corroborar com o crescimento 
econômico do país de forma sustentável. 

 

1.3 Justificativa 
 

Justifica-se o interesse em torno desta temática diante das recentes pesquisas 
científicas e tecnológicas envolvendo a busca por fontes de energia limpa, sustentável e 
viável economicamente, capazes de garantir o crescimento dos países de forma a 
preservar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações.  

Em relação ao Brasil, a energia eólica está sendo pouco a pouco explorada, 
apesar do cenário político, ambiental e econômico ser bastante favorável. Dados 
recentes consolidados pela ANEEL apontam que até 2015, estão previstos para entrar 
em operação no país 8.579,45MW de fonte eólica. Contudo, deste total, apenas 27,17% 
dos projetos estão com a licença ambiental vigente e cronograma de obras em dia. A 
maioria dos projetos (72,83%) apresenta problemas relacionados a obras não iniciadas, 
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com atraso ou paralisadas por causa da suspensão do processo de licenciamento 
ambiental, solicitação de revogação da autorização, demandas judiciais e declaração de 
inviabilidade ambiental do empreendimento. 

Nesse sentido, a análise de viabilidade técnico-econômica de projetos de geração 
eólica permite subsidiar futuros pesquisadores, investidores e demais interessados com 
elementos seguros quanto ao resultado do investimento e propicia a confiabilidade 
necessária para a tomada de decisões, que irá impulsionar o desenvolvimento do setor e 
do país.  

A exposição de problemas detectados durante a implantação de projetos eólicos 
e suas possíveis soluções contribui para a eliminação ou redução dos entraves que 
emperram o crescimento desta fonte no Brasil e impedem novas reincidências quanto a 
atrasos em cronogramas de obras, licenciamentos ambientais e interligação a linhas de 
transmissão ao SIN, exemplificativamente.  

Importa destacar ainda que a produção de energia eólica em larga escala na 
matriz elétrica brasileira contribui para a diversificação das fontes energéticas e diminui 
a dependência da energia produzida por hidrelétricas e termelétricas. 

 

1.4 Resumo da Metodologia Aplicada 
 

Essa pesquisa científica inicia-se pela contextualização da energia eólica no 
cenário mundial, segue-se com a exposição do breve histórico sobre a exploração desta 
fonte no Brasil, enfatiza-se as diretrizes e metas a serem alcançadas na concretização da 
fonte eólica em substituição às fontes não renováveis e em complementariedade a 
energia produzida pelas usinas hidrelétricas, abordando, também, a regulamentação 
legal e política em vigor. 

Procura-se demonstrar, através da análise de estudos técnicos e com auxílio do 
programa RETScreen4, a viabilidade técnico-econômica de projetos de geração eólica, 
com apresentação dos dados necessários e influenciadores da previsibilidade do fluxo 
de caixa, a exemplo do Valor Presente Líquido - VPL, da Taxa Interna de Retorno - 
TIR, das Receitas e Despesas. 

Em seguida aborda-se os principais problemas enfrentados na execução dos 
projetos eólicos e indica-se as possíveis soluções para eliminação ou redução dos 
entraves que prejudicam e atrasam a entrada em funcionamento das usinas eólicas, 
encerrando-se com a emissão de posicionamento acerca das questões apresentadas a fim 
de contribuir para a fixação da fonte eólica em larga escala no Brasil, com 
diversificação da sua matriz elétrica através de fontes renováveis. 
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Todos os dados apresentados aqui foram obtidos através de pesquisas em livros, 
artigos, revistas, periódicos e sites oficiais da ABEEólica, da ANEEL, do BNDES, do 
MME, da EPE, da ONS, da Receita Federal e outros arquivos digitais, cujas fontes estão 
devidamente identificadas, com preservação dos direitos autorais. 
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Capítulo 2 

2 Fundamentação Teórica 

2.1 Introdução  
 

Antes de abordarmos especificamente o tema proposto é necessário 
preliminarmente entender como está organizada a matriz elétrica brasileira, a fim de 
proporcionar a compreensão das estratégias e políticas aplicáveis que norteiam as ações 
de gerenciamento e planejamento ao longo de certo horizonte de tempo e que serão 
essenciais no desenvolvimento desta pesquisa. 

Nos termos conceituais apresentados por REIS (2011), matriz energética é a 
representação integrada e quantitativa da energia produzida no mundo, num país ou em 
uma região. No caso do Brasil, a visão panorâmica do setor energético pode ser 
analisada através de dados representativos da sua matriz, anualmente compilados pela 
Empresa de Pesquisa Energética - EPE no Balanço Energético Nacional – BEN. Esse 
documento é de fundamental importância para atividades de planejamento e 
acompanhamento do setor energético nacional, por conter a contabilidade relativa à 
oferta e consumo de energia no país, bem como os processos de conversão de produtos 
energéticos e de comércio exterior, além de informações sobre reservas, capacidades 
instaladas e importantes dados dos estados que compõem a federação.  

Dessa forma, importa destacar dados compilados pela ANEEL (2013), que 
apontam as principais fontes da matriz elétrica brasileira, atualmente representadas 
pelas hidrelétricas, termelétricas, nuclear e eólicas, cuja capacidade instalada em kW 
pode ser vista no Gráfico 2.1. 
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Gráfico 2.1: Capacidade instalada (em kW e %) até 31/12/2012 

Fonte: ANEEL (2013) 
 

Com efeito, Usina Hidrelétrica - UHE pode ser conceituada como sendo a 
instalação na qual a energia potencial e cinética da água é transformada em energia 
elétrica. Apresenta-se de dois tipos: fio de água ou de regulação. É o aproveitamento de 
potencial hidráulico de potência instalada maior do que 30.000 kW (EPE, 2012).  

No Brasil a geração hidráulica, além das Usinas Hidrelétricas, é composta 
também por Pequena Central Hidrelétrica – PCH (potência superior a 1.000 kW e igual 
ou inferior a 30.000 kW, com área total de reservatório igual ou inferior a 3,0 km²) e por 
Central Geradora Hidrelétrica – CGH (potência igual ou inferior a 1.000 kW), as quais 
somadas alcançam aproximadamente 70% da capacidade instalada, como mostra o 
Gráfico 2.1. 

Já a Usina Termelétrica – UTE é a instalação na qual a energia química, contida 
em combustíveis fósseis (sólidos, líquidos ou gasosos) é convertida em energia elétrica. 
Produz energia com geradores acoplados às máquinas térmicas (motores ou turbinas), as 
quais obtêm a energia mecânica para movimentá-los a partir da combustão de uma fonte 
de calor, que pode ser carvão mineral, óleo combustível, gás natural, resíduos 
industriais, biomassa, e outros (EPE, 2012). A termelétrica representa no Brasil 27,17% 
da capacidade instalada, segundo Gráfico 2.1. 

A Usina Termonuclear – UTN é a instalação na qual a energia liberada a partir 
de combustível nuclear é convertida em energia elétrica. Produz energia elétrica com 
geradores acoplados às máquinas térmicas (turbinas), as quais, por sua vez, obtêm a 
energia mecânica (EPE, 2012). O Brasil apresenta 1,66% de capacidade instalada desta 
energia, conforme detalhado no Gráfico 2.1. 
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A Central Solar Fotovoltaica – SOL é a instalação que, por meio de um sistema 
fotovoltaico, converte radiação solar diretamente em energia elétrica (EPE, 2012). No 
Brasil, há apenas 0,01% de capacidade estalada deste tipo de energia, segundo o Gráfico 
2.1. 

 Por sua vez, a Usina Eólica – EOL é a central que produz energia elétrica com 
geradores acoplados a rotores, por meio de um sistema mecânico de transmissão, que 
são acionados pela energia cinética do vento. No conjunto são chamados de 
aerogeradores (EPE, 2012). Conforme mostrado no Gráfico 2.1, a fonte eólica, no final 
de 2012, representava aproximadamente 2% de capacidade instalada no Brasil. 

Nos últimos dez anos (2002-2012) a capacidade instalada de energia elétrica 
cresceu aproximadamente 62%, conforme demonstrado no Gráfico 2.2, o que significa 
aumento de demanda e expansão do setor ao longo deste horizonte de tempo. 

 
Gráfico 2.2: Capacidade instalada no SIN (MW) e crescimento anual (%) 

Fonte: ANEEL (2013) 
 

No tocante às previsões de futuro, as perspectivas quanto à capacidade instalada 
no Brasil são positivas, seja na visão conservadora, seja na visão otimista. A previsão é 
que em 2020 o potencial instalado alcance aproximadamente o dobro daquele existente 
no início do novo milênio (2001), registrado no Gráfico 2.2, conforme representação 
ilustrada no Gráfico 2.3. 
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Gráfico 2.3: Previsão para capacidade instalada (MW) 

Fonte: ANEEL (2013) 
 

Entre os anos de 2001 a 2012, usinas elétricas (hidráulicas, termelétricas, 
pequenas centrais elétricas e eólicas) entraram em operação no Brasil com vistas a 
suprir a demanda de energia. Os dados estatísticos de potência estão representados no 
Gráfico 2.4, no qual se pode realizar análise comparativa do crescimento de cada uma 
delas.  

 

 
Gráfico 2.4: Entrada em operação das principais usinas da matriz elétrica brasileira. 

Fonte: ANEEL (2013) 
 

Observa-se com a análise destes dados que as termelétricas (UTE) foram as que 
mais cresceram, pois totalizaram 21.071,52 MW de capacidade instalada. As 
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hidrelétricas (UHE) vêm logo em seguida, computando a marca de 19.414,86 MW de 
capacidade instalada. A terceira posição é ocupada pelas pequenas centrais hidrelétricas 
(PCH), as quais totalizaram 3.470,74 MW de capacidade instalada. O último lugar é 
reservado para as usinas eólicas (EOL), que apresentaram um crescimento tímido em 
relação às outras fontes de energia, com a marca de 1.863,47 MW de capacidade 
instalada. 

No que diz respeito à fonte eólica, em especial, verifica-se que nos três 
primeiros anos do horizonte de tempo em análise (2001 a 2003) não houve nenhum 
MW instalado. Em 2004 houve um total de 6,6 MW de capacidade instalada. No ano de 
2005 novamente nenhum MW entrou em operação. Nos anos seguintes, podemos 
destacar os anos de 2006 com 208,3 MW; 2008 com 91 MW; 2009 com 266,9 MW; e 
2010 com 325,6 MW. O ano de 2011 foi o que registrou a maior potência instalada 
relacionada à fonte eólica, com aproximadamente 500 MW (498,4 MW). Por fim, 
importa registrar que no ano de 2012 foi computado 456,2 MW de potência instalada. 

Os fatores que contribuíram para o pequeno crescimento da fonte eólica na 
matriz elétrica brasileira ao longo dos anos são perfeitamente compreendidos ao 
analisarmos o contexto histórico, a evolução legislativa, bem como as condições 
ambientais favoráveis existentes no país e que serão detalhadas nos próximos itens. 

2.2 Breve histórico sobre a exploração da energia 
eólica no Brasil 

 
A eletricidade obtida a partir do aproveitamento da energia dos ventos ainda é 

pouco explorada no Brasil. Ao longo de dez anos, os avanços na área foram pequenos, 
como visto anteriormente, e tal condição é compreendida ao se fazer uma análise 
histórica da implantação deste tipo de fonte de energia no Brasil.  

Pode-se afirmar que projetos eólicos de pequeno e médio porte começaram a 
surgir verdadeiramente nos anos 90, a exemplo da primeira turbina eólica instalada em 
Fernando de Noronha no ano de 1992 e da usina experimental no Morro Camelinho/MG 
em 1994. Outras iniciativas pioneiras e isoladas foram levadas a cabo durante toda a 
década de 1990 e no início dos anos 2000, mas até que o Governo Federal intervisse na 
organização do setor, havia menos de 50 MW instalados no Brasil. 

O primeiro programa direcionado unicamente para a fonte eólica no país foi o 
PROEÓLICA, criado através da Resolução n° 24, de 25 de julho de 2001, da CGE. 
Tinha por objetivo a implantação de 1050 MW de potência eólica interligada ao SIN até 
dezembro de 2003, promovendo o aproveitamento desta fonte como alternativa de 
desenvolvimento energético, econômico, social e ambiental. Visava, também, a 
complementariedade sazonal com os fluxos hidrológicos nos reservatórios do sistema 
interligado. 
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Os resultados deste programa, contudo, não foram totalmente satisfatórios e a 
causa destes resultados pode ser atribuída tanto ao curto prazo que os investidores 
tinham para conseguir benefícios, quanto à falta de regulamentação apropriada, que 
estabelecesse de forma clara e objetiva as metas e os benefícios a serem alcançados 
(CAMPOS, MORAES, 2012). 

O grande impulso à exploração da energia eólica no Brasil surgiu com a 
promulgação da Lei n.° 10.438/2002, que criou o PROINFA. De 2003 a 2009 várias 
centrais eólicas foram criadas como decorrência da implementação deste programa 
público, cuja finalidade maior consistia em impulsionar o uso de fontes renováveis de 
energia, com geração de eletricidade por usinas de Produtores Independentes 
Autônomos a partir de fontes eólicas, PCHs e termelétricas de biomassa, diversificando 
a matriz energética com exploração das potencialidades regionais e locais do país. 

Para FADIGAS (2011), o êxito do PROINFA consistiu em incorporar 
características do sistema Feed-In2, com a garantia de acesso da eletricidade renovável à 
rede elétrica, o pagamento de preço fixo diferenciado por tipo de fonte de energia 
renovável à energia produzida e adoção de premissas do sistema de cotas, como o leilão 
de projetos de energia renovável, determinando cotas de potência contratada para cada 
tecnologia, além de subsídios por meio de linhas especiais de crédito do BNDES, que 
cobria até 70% do investimento dos empreendimentos (excluindo apenas bens e 
serviços importados e a aquisição de terrenos) desde que fossem apresentadas garantias 
reais. 

A primeira fase do PROINFA tinha por meta adicionar 3.300 MW de 
capacidade instalada ao SIN igualmente distribuída entre geração eólica, biomassa e a 
partir de PCHs, através de contratos de longo prazo. Nestes termos, foram contratados 
1423 MW de potência eólica através de 54 projetos (CAMPOS, MORAES, 2012). No 
ano de 2003, ano seguinte à criação do PROINFA, havia seis centrais eólicas em 
operação no país, perfazendo uma capacidade total instalada de 22.075 KW, 
destacando-se as usinas de Taíba e Prainha, no Estado do Ceará, que representavam 
68% (sessenta e oito por cento) do parque eólico nacional. 

A segunda fase do PROINFA chegou a ser elaborada, porém nunca foi 
regulamentada, especialmente devido às mudanças incorridas pela reforma do setor 
elétrico brasileiro, que se fez necessária devido a uma série de dificuldades para 
viabilizar os parques eólicos contratados até então. 

Percebendo estas dificuldades, o governo brasileiro empenhou-se em 
implementar medidas políticas e fiscais, passando a adotar o sistema de leilões3 para a 
                                                 
2 Trata-se de um mecanismo de política de incentivo a fontes alternativas de energia renovável, focada no 
preço, utilizada em vários países, a exemplo da Alemanha, Dinamarca e Espanha. Segundo DUTRA 
(2007), as tarifas Feed-In podem ser fixadas em um período mais longo (proporcionando aos produtores 
garantias a médio e longo prazos) ou através de ajustes periódicos, assegurando maior flexibilidade ao 
longo do período.  
3 Neste mecanismo de política de incentivo, o regulador define as reservas de mercado para um montante 
de fonte alternativa renovável e organiza a competição entre produtores para o fornecimento, sendo as 
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contratação da demanda de energia prevista pelas concessionárias mais uma quantidade 
de reserva, visando, principalmente, reduzir a percepção do risco de investimento pelo 
setor privado.  Segundo NOGUEIRA (2011), as ações consistiram em formular um 
modelo de contrato que leva em consideração a produção média ao longo dos anos, 
permite reajustes e compensações de acordo com o histórico de geração, propiciando 
aos investidores maior previsibilidade de fluxo de caixa4, dado essencial à tomada de 
decisões.  

Com o alto investimento inicial e o baixo custo operacional, ambos relacionados 
ao fluxo sazonal e incontrolável, permitiram a viabilização de 141 (cento e quarenta e 
um) empreendimentos eólicos, com potência total instalada de 3.854 MW (três vezes 
mais que o PROINFA) e energia média de 1.652 MW.  

Dados relativos ao leilão de energia (A-5/2011), realizado em 20/12/2011, com 
o objetivo de suprir a demanda projetada das empresas distribuidoras relativas ao ano de 
2016, indicam a forte ascensão do setor eólico no Brasil. Isso porque foram negociados 
39 (trinta e nove) projetos referentes à energia eólica, do total de 42 (quarenta e dois) 
negociados, que somam 976,5 MW. Este montante equivale a 81% (oitenta e um por 
cento) da potência total negociada no leilão, contribuindo, assim, para a manutenção do 
alto percentual (cerca de 90%) de fonte renovável da matriz elétrica brasileira 
(MACHADO, 2011). 

Destaque-se que nos últimos três anos foram viabilizados 6.800 MW de energia 
eólica nos leilões para expansão da oferta no Sistema Interligado Nacional - SIN, 
significando ampliar até 2015, em 7,5 (sete vírgula cinco) vezes a capacidade instalada 
em 2010 (EPE, 2012). 

O primeiro gigawatt instalado no Brasil foi alcançado em abril de 2011, sete 
anos após a instauração do PROINFA e quase duas décadas depois da primeira turbina 
de Fernando de Noronha. O fato inédito coube ao parque eólico Elebrás Cidreira 1, de 
70MW, localizado em Tramandaí (RS), conforme noticiado na revista Cenários Energia 
Eólica (2012). Apesar disto, o país ainda está muito longe de alcançar os maiores 
produtores de energia eólica, como se verá a seguir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
propostas classificadas em ordem crescente de custo até que se alcance o montante a ser contratado. Para 
cada gerador de energia elétrica renovável selecionado durante o certame é feito um contrato de longo 
prazo, garantido o pagamento da energia gerada com base no preço final do leilão (DUTRA, 2007). 
4 Maiores detalhes acerca do fluxo de caixa em projetos eólicos serão apresentados no Capítulo 3 desta 
dissertação. 
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2.3 Panorama atual da energia eólica no cenário 
brasileiro 

 
No ranking do Global Wind Energy Council (GWEC) divulgado no final do ano 

de 2012 os dez maiores países produtores de energia eólica, segundo a capacidade 
instalada são os retratados no Gráfico 2.5. 

 
Gráfico 2.5: Ranking dos maiores países produtores de energia eólica, segundo a 

capacidade instalada 
Fonte: GWEC (2012) 
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O Brasil neste ranking ocupa a 15ª colocação mundial (GWEC, 2012), mas a 
perspectiva é de chegar à 10ª posição em 2013 e à 4ª ou 5ª posição em 2016. A partir de 
2013, estima-se um acréscimo de 2.000 MW por ano de potência instalada (CGEE, 2012). 

Dados recentemente consolidados pela ANEEL (2013) apontam a existência de 
85 usinas eólicas em operação no Brasil, cuja potência total instalada gira em torno de 
1.888MW. A Tabela 2.1 apresenta a relação de centrais eólicas em operação no país, em 
15/01/2013. 

 
Tabela 2.1: Usinas do tipo eólica em operação no Brasil por unidade da federação 

Fonte: ANEEL (2013) 

 
 

Nos termos noticiados por FREITAS JÚNIOR (2011), os investidores do setor 
energético apostam que a energia eólica poderá ter um papel relevante na expansão da 
oferta de energia nos próximos anos. O Plano Decenal (2010-2019) da EPE, documento 
de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia, responsável pelas políticas do 
Setor Energético e coordenadoria do planejamento energético nacional, indica que o 
Brasil deverá aumentar em 63,4 GW a capacidade do SIN e, deste montante, 14,6 GW 
deverão ser produzidos a partir das chamadas fontes alternativas: pequenas hidrelétricas, 
termelétricas a base de biomassa e usinas eólicas. Com isso, a participação da energia 
eólica deverá dobrar, de 7% para 14% até 2019. 

POSIÇÃO ESTADO QUANTIDADE
POTÊNCIA 

INSTALADA (kW)
1ª  CE 19 588.834

2ª  RS 13 414.000

3ª  RN 13 375.156

4ª  SC 13 236.400

5ª  BA 3 95.190

6ª  PB 13 69.000

7ª  SE 1 34.500

8ª  RJ 1 28.050

9ª  PE 6 26.750

10ª  PI 1 18.000

11ª  PR 2 2.502,20

85 1.888.382,20TOTAIS

USINAS EÓLICAS EM OPERAÇÃO NO BRASIL POR 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO

(Jan/2013)
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2.4 Importância da exploração da energia eólica 
como fonte alternativa sustentável no Brasil e 
os principais benefícios 

 
A energia eólica pode ser definida como a energia cinética contida nas massas 

de ar em movimento na atmosfera (ventos), produzidos basicamente pelo aquecimento 
diferenciado das camadas de ar pelo sol (geração de diferentes densidades e gradientes 
de pressão) e pelo movimento de rotação da Terra sobre o seu eixo (REIS, 2011).  

Sua principal utilização tem sido na injeção de energia elétrica em redes 
nacionais ou regionais, principalmente em terra firme (on-shore). Também vem 
crescendo, em especial na Europa, a geração nas plataformas continentais (off-shore), 
além de eventuais aplicações em pequenos sistemas, alimentando ilhas e áreas isoladas. 
Atualmente, deu-se início o uso de micro e minigeração eólica, dentro das cidades e no 
topo de edifícios, um mercado até há pouco tempo imaginado apenas para tetos solares 
(OLIVEIRA, PEREIRA, 2012). 

Dentre os principais benefícios da produção de energia elétrica com base nos 
ventos podem ser citados: o melhor uso dos recursos locais; diversificação das matrizes 
elétricas; não emissão de gases do efeito estufa; contribuição para redução do 
aquecimento global; construção de infraestrutura em tempo reduzido, ou seja, os 
parques eólicos possuem tempo de construção menor do que as hidrelétricas (estimado, 
em geral, no horizonte de dois anos, ao passo que estas últimas levam um tempo médio 
de cinco anos); e por se tratar de energia socialmente justa, na medida em que 
proporciona desenvolvimento econômico e social de uma região, gera novos empregos 
e renda.  

Em relação ao Brasil, os benefícios são ainda maiores, pois aqui se tem um alto 
potencial eólico, inclusive, em áreas do interior do país que, em geral, são regiões 
socialmente carentes e há a possibilidade de complementação da energia produzida 
pelas hidrelétricas, em função da sazonalidade inversa ao regime hídrico.  

A seguir, serão apresentados maiores detalhes relacionados aos aspectos 
positivos da exploração da fonte eólica. 

 

2.4.1 Não emissão de gases de efeito estufa na atmosfera  
 

Gerar energia através da captação da força dos ventos requer utilização de 
tecnologia sem qualquer processo de combustão ou etapa de transformação térmica. 
Isso favorece, sem dúvida, o meio ambiente, contribuindo para não emissão de gases de 
efeito estufa, principal responsável pelo aquecimento global. Sua utilização em larga 
escala minimiza os impactos originados pelos combustíveis fósseis durante a sua 
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extração, transformação, transporte e combustão, podendo ser denominada como 
energia limpa (ALDABÓ, 2002). 

A não emissão de gases poluentes na atmosfera é alardeada como principal fator 
a alavancar a exploração desta fonte de energia com vistas a alcançar o 
desenvolvimento sem comprometer o meio-ambiente. Comparadas às usinas 
termelétricas, movidas a carvão, gás natural e óleo diesel, as usinas eolioelétricas 
apresentam emissão zero de dióxido de carbono (CO2) no meio ambiente. A Tabela 2.2 
mostra uma análise comparativa de emissões diretas de dióxido de carbono (CO2) entre 
as eólicas e as termelétricas: 

Tabela 2.2: Comparativo de emissões diretas entre as eólicas e as termelétricas 
Fonte: AWEA (2008) 

 
 

Com efeito, estima-se que uma turbina de 600 kW, por exemplo, instalada em 
uma região favorável poderá, dependendo do regime de vento e do fator de capacidade, 
evitar a emissão de 20.000 a 36.000 toneladas de CO2, equivalentes à geração 
convencional, durante seus 20 anos de vida útil estimado (EWEA apud TERCIOTE, 
2002).  

No Brasil, só no ano de 2012, o total de emissões de dióxido de carbono que 
deixou de poluir a atmosfera corresponde a 1,2 Mtoneladas, segundo divulgado no 
Boletim Anual de Geração Eólica, elaborado pela  ABEEólica (2012). O Gráfico 2.6 a 
mostra a quantidade de emissões de CO2 evitadas pela fonte eólica no país a cada mês. 

Fonte de Energia Emissão Direta de CO2 (Kg) por kWh

Termelétrica a carvão 0,97
Termelétrica a gás natural 0,52
Termelétrica a óleo diesel 0,74

Usina eolioelétrica 0,00
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Gráfico 2.6: Emissões de CO2 evitadas no ano de 2012 no Brasil 

Fonte: ABEEólica (2012) 

 
2.4.2 Potencial eólico brasileiro 
 

Segundo o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, elaborado pelo Centro de 
Pesquisa em Energia Elétrica vinculada à Eletrobrás – CEPEL (2001), o potencial 
eólico brasileiro é de 143,5 GW, com geração anual de energia eólica de 272,2 
TWh/ano, considerando a velocidade média anual do vento a 50 metros de altura. A 
Figura 2.1 reflete esta situação: 
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Figura 2.1: Potencial eólico brasileiro a 50m 

Fonte: CEPEL (2001). 
 

Atualmente, contudo, estudos técnicos que levam em consideração tanto o uso 
de turbinas comerciais (mais eficientes e utilizáveis a altura de 100 metros), como a 
densidade média de ocupação do terreno equivalente a 6 MW/km2, indicam que o 
potencial eólico nacional pode chegar a 500 GW (OLIVEIRA, PEREIRA, 2012).  

Nesse sentido, cabe destacar um primeiro esboço de tal situação, apresentado no 
Workshop de Energia Eólica promovido pelo CT Gás na cidade de Natal/RN, no ano de 
2008, para uma altura de 100 m do cubo rotor (hub). Conforme pode ser observado na 
Figura 2.2, a visualização do potencial brasileiro a 100 metros mostra um crescimento 
da velocidade média dos ventos das regiões que já eram indicadas no Atlas do Potencial 
Eólico Brasileiro como promissoras, a exemplo do litoral do Ceará e Rio Grande do 
Norte, região central da Bahia, norte de Minas Gerais e litoral do Rio Grande do Sul. 
Por outro lado, surgem novas áreas potencialmente exploráveis, como o Piauí, oeste de 
São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 
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Figura 2.2: Potencial eólico brasileiro a 100m 

Fonte: SOUZA, et al (2008) 
 
 

2.4.3 Função complementar em relação às fontes hidráulicas 
no Brasil 
 

Outro benefício da exploração da fonte eólica que merece destaque remonta à 
possibilidade de complementação da energia produzida pelas hidrelétricas em função da 
sazonalidade inversa ao regime hídrico. Para SIMÕES (2010), a energia eólica no Brasil 
possui uma facilidade de integração operativa com a hidroelétrica em função da 
flexibilidade proporcionada pelos reservatórios dessas últimas, nos seguintes termos: 

... Uma das características atraentes das usinas eólicas é que seu padrão de 
geração é complementar ao das usinas hidroelétricas. A produção de energia 
das usinas eólicas na região Nordeste ocorre tipicamente entre maio e 
novembro, que coincide com o período seco da maior parte das usinas 
hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional (SIN). Esta produção de 
energia complementar das fontes renováveis equivale a aumentar 
virtualmente a capacidade de armazenamento das usinas hidrelétricas, sem 
que seja necessário construir fisicamente novos reservatórios. Este é um tema 
de extrema importância para o setor elétrico: devido à quase impossibilidade 
de se licenciar novas usinas com reservatórios, estão sendo construídas usinas 
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de grande capacidade instalada, tais como as duas usinas do Rio Madeira 
(3.500 MW cada) e a de Belo Monte (11.000 MW), mas lamentavelmente 
sem nenhuma capacidade de regularização. Como consequência, o Operador 
Nacional do Sistema (ONS) terá cada vez mais dificuldade de operar o 
sistema de maneira eficiente, isto é, transferindo energia hidrelétrica de 
períodos  molhados  para períodos secos. As únicas opções para amenizar 
esta dificuldade são a utilização crescente de usinas termelétricas, que por 
serem flexíveis passarão a ter o papel de “modular” a geração hidrelétrica, 
mas, a um custo elevado de combustíveis e aumento significativo de 
emissões.  
Além de possuir emissão nula de gases que contribuem para o efeito estufa, a 
energia eólica possui tempos de construção menores do que as hidrelétricas: 
cerca de dois anos, versus cinco anos para as usinas hidrelétricas. Este tempo 
de construção, mais reduzido, facilita o ajuste da oferta de geração às 
incertezas no crescimento da demanda. 

 
Com efeito, em períodos de baixo índice hidrológico, a fonte eólica gera energia 

com maior intensidade ocasionando melhores índices de armazenamento dos 
reservatórios das usinas hidrelétricas, contribuindo, assim, para a segurança do 
suprimento de energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional – SIN. 

Cabe ressaltar que, excetuada a região amazônica, o potencial dos ventos no 
Brasil se distribui pelo território nacional, sendo mais intenso nos meses de junho a 
novembro, em coincidência com os meses de estiagem ou menor pluviosidade. A região 
Nordeste, por seu turno, se destaca dentre todas as regiões brasileiras como a que detém 
52% do potencial nacional. A Figura 2.3 demonstra essa situação a uma velocidade 
média sazonal do vento a 50 metros de altura. 
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Figura 2.3: Velocidade média sazonal do vento a 50m de altura (m/s). 

Fonte: CEPEL (2001) 
 

A complementariedade existente entre a fonte hidrelétrica e eólica no Brasil é 
bem representada pela análise dos ventos na região Nordeste do país, que detém um 
potencial eólico de 75,5 GW e depende da energia hidrelétrica oriunda do Rio São 
Francisco, cuja exploração ao longo dos anos chegou a nível próximo ao esgotamento 
no que diz respeito ao potencial hidrelétrico.  

O Gráfico 2.7 demonstra que no primeiro semestre do ano (janeiro a junho) a 
vazão do Rio São Francisco atinge mais de 5.000 m3/s (maior nível), ao passo que as 
eólicas do Nordeste produzem algo entre 50.000 e 100.000 MWh (menor produção). 
Por seu turno, entre julho e outubro, a vazão deste mesmo rio diminui para níveis que 
alcançam a marca de 1.000 m3/s (menor nível), enquanto que as eólicas atingem sua 
maior produção, ultrapassando 300.000 MWh. 

 



 21 

 
Gráfico 2.7: Papel complementar das eólicas na geração de energia  

Fonte: ELETROBRÁS apud SOUZA (2011) 
  

Assim, enquanto o Rio São Francisco enfrenta períodos de baixa vazão, maiores 
velocidades de ventos são verificadas no Nordeste, fator que favorece a exploração da 
fonte eólica. A capacidade de armazenamento das usinas hidrelétricas com a instalação 
das eólicas seria aumentada virtualmente, sem necessidade de construção física de 
novos reservatórios, sendo a saída para períodos de estiagem naquela região, garantindo 
geração de energia mesmo nos períodos de seca.  

 A demanda na Região Nordeste não dispensa o fornecimento de energia 
hidrelétrica oriunda da Região Norte, mas essa dependência pode ser minimizada com a 
implementação de parques eólicos em áreas nordestinas tecnicamente viáveis, mais um 
fator favorável a sua exploração. 

Outro exemplo da complementariedade da energia eólica em relação à fonte 
hidrelétrica pode ser observado na região amazônica. A inexistência de rios com quedas 
acentuadas naquela região exige a instalação de usinas hidrelétricas do tipo fio d’água, 
ou seja, usinas com baixa capacidade de regularização das vazões, o que torna a 
produção de energia bastante variável. Como ensina FADIGAS (2011), as usinas 
eólicas podem funcionar como reservatórios das usinas hidrelétricas da Amazônia no 
período seco, além de possibilitarem a redução dos despachos das usinas termelétricas 
interligadas ao sistema e que usam combustíveis fósseis.  

Outrossim, a análise da força dos ventos, do relevo, dos regimes pluviais em 
comparação com a identificação dos locais em que se encontra a população brasileira e 
ainda as usinas hidrelétricas em operação revelou que, regra geral, as melhores áreas 
para aproveitamento eólico situam-se nas extremidades do sistema elétrico, distantes da 
novas áreas de exploração hidrelétrica. Noutro plano, a intermitência dos ventos e a 
impossibilidade de armazenamento da energia eólica produzida em larga escala, 
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aspectos que poderiam ser considerados entraves ao crescimento da exploração desta 
fonte, são amenizados diante da possibilidade concreta de interação com as hidrelétricas 
que, por muito tempo, ainda deve ser considerada a base da matriz elétrica brasileira. 

 A análise conjunta das Figura 2.4, Figura 2.5 e Figura 2.6 indica que os centros 
de consumo estão relativamente afastados dos principais centros de geração por usinas 
hidrelétricas a serem explorados. Por sua vez, áreas reconhecidamente importantes para 
o aproveitamento do potencial eólico no Brasil, como os litorais da região Nordeste e 
Sul, encontram-se próximas às extremidades do sistema de transmissão. 

 

 
Figura 2.4: Mapa de integração eletroenergética 

Fonte: ONS (2013) 
 

 
 



 23 

 
Figura 2.5: Sistema de transmissão 2011-2013  

Fonte: ONS (2013) 
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Figura 2.6: Quantidade de projetos de geração eólica no Brasil 

Fonte: BRASIL ENERGIA (2012) 
 

Importa destacar ainda a complementariedade espacial regional entre as fontes 
de geração de energia elétrica renováveis no Brasil para novos empreendimentos, que 
ao mesmo tempo se configura em um aspecto social, gerando desenvolvimento regional, 
criação de empregos e capacitação de mão de obra. Nas regiões Sudeste e Centro-oeste 
destaca-se a biomassa, sendo que nesta última região aparecem também as PCH`s; no 
Nordeste e Sul, as eólicas; e no Norte, as hidrelétricas. 
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2.4.4 Energia socialmente justa 
 

Pode-se afirmar que a energia eólica contribui com o desenvolvimento 
econômico das regiões onde os parques eólicos são instalados, fixando, muitas vezes, o 
homem do campo em seu local de origem, fator que reduz as desigualdades sociais entre 
a área rural e a área urbana. 

Isso se justifica pelo fato de que os arrendamentos (royalties) pelo uso das áreas 
onde os parques de geração são instalados são pagos diretamente aos proprietários das 
terras, proporcionando: convivência harmônica com outras atividades econômicas, a 
exemplo da pecuária, da agricultura e do lazer; geração de renda e valorização das terras 
(SIMÕES, 2010).  

Outra vantagem que cabe aqui ressaltar é que a energia eólica tem sido a atração 
de um novo segmento industrial, uma vez que alavanca a indústria de componentes 
elétricos e expande as oportunidades de emprego de mão de obra especializada, tanto 
nos grandes centros, como nas regiões remotas, onde são implantados os parques 
(OLIVEIRA, PEREIRA, 2012). 

2.5  Legislação e considerações políticas 
 

Os primeiros diplomas legais que merecem ser citados, apesar de não 
especificarem em seu bojo a fonte eólica, são a Lei n.º 9.074/95, que criou a figura do 
Produtor Independente de Energia (PIA), do Consumidor Livre e o seu Decreto 
regulamentador (Decreto n.º 2003/96). 

A primeira referência específica na legislação sobre energia eólica pode ser 
atribuída à Resolução Aneel n.º 112/99, que estabeleceu os requisitos necessários à 
obtenção de Registro ou Autorização para a implantação, ampliação ou repotenciação 
de centrais geradoras termelétricas, eólicas e de outras fontes alternativas de energia. 
Neste normativo há previsão de que o agente produtor (pessoa física, jurídica ou 
consórcio) pode gerar energia para comercialização de forma independente ou para uso 
próprio (OLIVEIRA, PEREIRA, 2012). 

Posteriormente, a ANEEL editou a Resolução n.º 345/2008 dispondo que 
quando a central pertencesse à agente autorizado, deveria observar os requisitos de 
planejamento, implantação, conexão e responsabilidade previstos nos procedimentos de 
rede e/ou nos procedimentos de distribuição quanto ao acesso aos sistemas de 
transmissão e distribuição. 

A Resolução n.° 233/1999 estabeleceu os valores-teto de repasse dos custos de 
geração de energia para as tarifas de fornecimento de diversas fontes de energia, 
inclusive, a eólica, visando permitir a competitividade de compra e venda de energia 
pelas fontes não convencionais. Em 2001, contudo, essa Resolução foi revogada pela 
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Resolução n.º 22, sem que qualquer projeto eólico a observasse, sendo a razão 
determinante para isso o fato de os valores normativos terem sido claramente 
subestimados. No mesmo ano, por meio de Resolução da Câmera Emergencial de 
Energia Eólica, foi criado o PROEÓLICA, que previa a implantação de 1,05 mil MW, 
dentre outras atribuições, mas que não teve muito sucesso na prática. 

Pela importância no desenvolvimento da fonte eólica no Brasil, destaca-se a Lei 
n.° 10.438/2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, 
recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), a Conta de Desenvolvimento Energético 
(CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica, dá nova 
redação às Leis nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nº 9.648, de 27 de maio de 1998, 
nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 5.655, de 20 de maio de 1971, nº 5.899, de 5 de 
julho de 1973, nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e dá outras providências. 

Como mencionado, a criação do PROINFA foi crucial ao impulso do 
desenvolvimento de exploração das fontes energéticas renováveis. A partir da edição da 
norma em comento, buscou-se aumentar a participação no SIN da energia elétrica 
produzida com base na fonte eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, por 
meio de Produtores Independentes Autônomos (PIA), admitindo-se contratos com 
produtores independentes, desde que não ultrapassem 25% da capacidade contratada 
anual.  

O PROINFA foi regulamentado pelo Decreto n.º 451/2002, posteriormente 
alterado pelo Decreto n.º 5.025/2004 e previa a implantação em duas etapas. Para 
OLIVEIRA e PEREIRA (2012), na primeira fase, a seleção e habilitação dos projetos 
atendeu os seguintes procedimentos e condições: 

� Contratos de vinte anos celebrados com a Eletrobrás; 

� Energia adquirida por um preço-prêmio corrigido mensalmente pelo IGP-M, 
predefinido pelo poder executivo; 

� Usinas consideradas geração de base, com prioridade de despacho; 

� Contratação dos projetos feita por meio de chamada pública, tendo por 
critério de prioridade a data da licença ambiental de instalação mais antiga; 

� Imposição de índice de 60% (em valor) de nacionalização dos equipamentos 
e serviços utilizados no empreendimento; 

� Custos adicionais de geração para cobrir o preço-prêmio rateados por todos 
os consumidores do sistema interligado, excluindo-se os consumidores de 
baixa renda com consumo igual ou inferior a 80 kWh/mês; 

� Contratação de projetos por estado da federação limitada a 20% da potência 
total proveniente de projetos de energia eólica, na primeira chamada; 
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� Disponibilidade de financiamento do projeto em até 80% pelo BNDES, com 
prazo de amortização de até doze anos. 

A segunda fase do PROINFA tinha por meta de longo prazo atingir 10% do 
mercado de energia elétrica com as três fontes após 20 anos e adquirir 15% do 
incremento anual do consumo de energia elétrica, mas jamais foi implementada. 
Segundo OLIVEIRA e PEREIRA (2012), nessa segunda etapa, foram mantidas algumas 
das condições da primeira etapa e mais as seguintes: 

� Elevação do índice de nacionalização dos equipamentos e serviços 
utilizados no empreendimento para 90%; 

� Energia adquirida no valor correspondente ao preço de geração de energia 
competitiva, calculado pelo custo médio ponderado de geração de novos 
empreendimentos hidrelétricos com potência superior a 30 MW e centrais 
termelétricas a gás natural, preço esse calculado pelo poder executivo, 
adicionado de crédito complementar, calculado pela diferença entre o preço 
fixado da energia competitiva e o valor pago pela Eletrobrás para cada 
tecnologia, conforme previsto na etapa 1; 

� Programação anual de compra de energia de modo que as distintas fontes 
beneficiárias do programa viessem atender um mínimo de 15% do 
incremento anual de mercado de energia; 

� Os montantes de energia contratada deveriam ser distribuídos igualmente 
entre as três fontes, permitindo-se que, após cinco anos de implantação da 
segunda etapa do programa, o saldo de capacidade não contratada fosse, por 
falta de ofertantes de qualquer uma delas, transferindo para outras fontes. 

Outro passo importante se deu com a reestruturação do setor elétrico brasileiro 
como decorrência da crise de racionamento que ocorreu no ano de 2001. O novo 
modelo surgiu com o fim de alcançar três objetivos primordiais de qualquer serviço 
público: confiabilidade de suprimento, modicidade tarifária e universalidade do acesso 
(TOLMASQUIM, 2011). 

Nesse sentido, além da criação de dois ambientes de contratação e consequente 
modificação do modo de contratação de energia por parte das distribuidoras, retomada 
no planejamento no setor e a criação de programas efetivos de universalização houve 
necessidade de reorganizar institucionalmente a legislação. Foram editadas as Medidas 
Provisórias n.º 144/2003 e 145/2003. A primeira, tratou do modelo de comercialização 
de energia, e a segunda, autorizou a criação da Empresa de Pesquisas Energéticas - 
EPE. 

Assuntos de relevância para o desenvolvimento da consolidação do Novo 
Modelo do Setor Elétrico foram também disciplinados pelo Decreto n.º 5081, de 
14/04/2004, que regulamenta a atuação do Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS); pelo Decreto n.º 5163, de 30/07/2004, que regulamenta a comercialização de 
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energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de 
energia, entre outras providências; pelo Decreto n.º 5.177, de 12/08/2004, que dispõe 
sobre atribuições, organização e funcionamento da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE); pelo Decreto n.º 5.184, de 16/08/2004, que cria a Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) e aprova o seu Estatuto Social; pelo Decreto n.º 5.195, de 
26/08/2004, que institui o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). 

TOLMASQUIM (2011) assinala que o setor elétrico brasileiro atualmente 
congrega um complexo de agentes institucionais, com competências e atribuições bem 
definidas, de modo a garantir o bom funcionamento setorial. São agentes que executam 
atividades de governo exercidas pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), 
pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Comitê de Monitoramento do Setor 
Elétrico (CMSE); agentes que executam atividades de regulação exercidas pelas 
agências reguladoras, que tem suas ações pautadas por diretrizes e comandos oriundos 
do poder político, mas tem independência técnica no exercício de suas atribuições, nos 
limites de suas competências legais; e agentes de direito privado, que exercem 
atividades eminentemente técnicas, mas fundamentais ao funcionamento do setor 
elétrico, a exemplo do planejamento de médio e longo prazo do sistema elétrico, a 
viabilização das atividades de comercialização de energia e a coordenação do SIN. 

A Figura 2.7 resume o modelo apresentado por TOLMASQUIM (2011) acerca 
dos agentes institucionais e suas relações dentro da organização administrativa do setor 
elétrico: 

 

 
Figura 2.7: Agentes institucionais do setor elétrico 

Fonte: TOLMASQUIM (2011) 
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Capítulo 3 

3 Viabilidade Técnico-Econômica de 

Projetos Eólicos 

3.1 Introdução 
 

Durante anos se discutiu acerca da viabilidade econômica da inserção no 
mercado elétrico da energia eólica em larga escala não só no Brasil, mas também nos 
Estados Unidos e na Europa. As dúvidas que pairavam quanto a essa matéria, contudo, 
estão cada vez mais superadas. 

Primeiro porque é inegável que o custo de geração de energia5 eólica é reduzido 
em relação ao custo de geração das termelétricas. As usinas eólicas, por gerarem na 
base, exigem apenas o regime de ventos adequados. Já as usinas movidas a diesel ou 
combustível têm custo variável, pois dependem dos custos do combustível utilizado na 
sua geração.  

Segundo porque os resultados dos últimos leilões comprovam que energia eólica 
vendida no Brasil é hoje a mais barata no mundo. No ano de 2010, os valores ficaram 
em torno de R$ 130/MWh (correção pelo IPCA, conforme a regra deste leilão), muito 
próximo daqueles obtidos com termelétricas movidas a óleo diesel e a óleo combustível. 
Nos leilões A-3 e de Reserva de agosto de 2011, foram vendidos 1.929 MW de potência 
com o surpreendente preço médio de 99,56/MWh, inferior ao valor pago para 
hidrelétricas de médio porte (BRASIL ENERGIA, 2012). Observe-se que na prática o 
valor apresentado para as termelétricas é ainda maior, pois contempla os custos dos 
combustíveis (custo variável), que resultará quando da operação destas.  

Ademais, importa ressaltar que o preço da energia eólica vem diminuindo ao 
longo dos anos, como pode ser verificado no Gráfico 3.1, dado que significa 
perspectivas positivas quanto ao seu crescimento.  

 
                                                 
5 Custo de geração de energia inclui todas as despesas para geração de energia elétrica. 
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Gráfico 3.1: Preços eólicos nos leilões do país 

Fonte: BRASIL ENERGIA (2012) e ANEEL (2013) 

 
 

Para alcançar esse patamar muitos fatores podem ser citados: a superoferta de 
equipamentos e o surgimento de novos fabricantes em larga escala, proporcionaram um 
aumento real da concorrência entre fornecedores; o baixo investimento inicial atraiu 
novos investidores, tendo em vista a crise econômica mundial, que exigia corte de 
custos; e a venda de crédito do carbono e certificados verdes, receita adicional que não é 
obtida na exploração da energia termelétrica.  

No Brasil, além dos fatores já citados, contribuíram para a queda dos preços em 
especial: o regime de ventos superior aos da Europa e dos Estados Unidos; o 
financiamento público a juros baixos e o sistema competitivo de contratação de energia; 
isenção de impostos e encargos; o aumento da Taxa Interna de Retorno – TIR (definição 
detalhada mais adiante), com equacionamento de questões técnico, regulatórias e 
governamentais viabilizados pela reestruturação do setor elétrico e mais maturidade na 
execução de projetos eólicos ancorados em dados e estudos de viabilidade técnica mais 
detalhados e seguros. 

Apesar deste cenário promissor, as fontes eolioelétricas podem ser ainda mais 
viáveis do ponto de vista econômico-social, desde que o governo continue a política de 
apoio a projetos estruturantes no setor; concessão de prazos maiores para a contratação 
da venda de energia; incentivos fiscais; processo licitatório estruturado por avanços 
tecnológicos constantes, que resultam em redução dos custos e aumento da vida útil dos 
equipamentos, bem como garantia de investimentos nos respectivos sistemas de 
transmissão, que escoarão a energia pelo empreendimento licitado. 

Países como Índia e a China, por exemplo, alcançaram a colocação de primeiro e 
sexto lugares no ranking mundial mediante aplicação de políticas fiscais favoráveis. A 
Índia estimulou a depreciação acelerada de 80% para projetos eólicos, a isenção de 
imposto de renda por dez anos e empréstimos a condições suaves. Já a China, através da 
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edição da Lei de Energias Renováveis, conseguiu impulsionar cada vez mais o mercado 
local, obrigando empresas prestadoras de serviços públicos a adquirir a totalidade da 
energia produzida a partir de fontes renováveis. 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os principais fatores necessários na 
análise da viabilidade técnico-econômica de projetos eólicos, com auxílio do programa 
RETScreen4, mediante exposição de resultados obtidos nos últimos leilões de energia e 
de indicadores representativos do desempenho financeiro do projeto, que indicam o 
retorno do investimento. Traz ainda a análise da sensibilidade dos projetos eólicos, 
visando subsidiar o investidor ou interessado com elementos seguros quanto o nível de 
risco do investimento. 

 

3.2 Dados necessários à montagem do fluxo de 
caixa de projetos eólicos 

 
A procura pelos investimentos que servirão para impulsionar projetos 

geralmente necessitam da demonstração de que o capital aplicado retornará em função 
dos benefícios da sua execução num certo período de tempo. Noutras palavras, 
investidores precisam ser convencidos de que o investimento é seguro e lhes trará renda 
após um determinado período de tempo, o que se denomina retorno do investimento 
(BARROS et al, 2010). 

A decisão de investir capital envolve a geração e avaliação de diversas 
alternativas que atendam as especificações técnicas dos investimentos. Após 
relacionadas as alternativas viáveis tecnicamente, pesquisa-se quais são as atrativas 
financeiramente, com destaque para os dados relacionados ao retorno esperado e o risco 
associado, já que estes influenciam na tomada de decisão. Importa destacar que quanto 
maior e melhor for o nível de informações do tomador de decisões, tanto menor será o 
nível de risco a que estará sujeito. 

 Esclarece CLEMENTE et al (2008) que o projeto do investimento é uma 
simulação da decisão de investir e pode ser interpretado como esforço para elevar o 
nível de informação (conhecimento) a respeito de todas as implicações, tanto desejáveis 
quanto indesejáveis para diminuir o nível de risco assumido. São representados por um 
fluxo de caixa, no qual são estimados os investimentos, as receitas e os custos 
operacionais e administrativos associados a essas receitas.  

A qualidade das estimativas depende, dentre outros fatores: previsão de vendas, 
orçamento de capital, planejamento e orçamento da produção, estimativa do capital de 
giro necessário e estimativa de planejamento do valor residual do projeto que se 
mostrem favoráveis à implementação e manutenção de uma usina eólica.  
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Preconiza FADIGAS (2011) que métodos de análise econômica podem ser 
aplicados a sistemas eólicos, não apenas para avaliar o desempenho econômico de um 
dado projeto, mas também para compará-lo com outros sistemas convencionais. Nesse 
sentido, existem vários métodos empregados para avaliar os projetos de geração de 
energia, cada um tem sua definição própria dos parâmetros-chave e suas particulares 
vantagens e desvantagens. A depender do caso concreto, um ou mais métodos de 
avaliação podem ser aplicados.  

Na presente pesquisa escolheu-se o método que calcula o retorno do 
investimento através do estudo da análise financeira e de indicadores que representam o 
desempenho do projeto proposto, quais sejam: Valor Presente Líquido - VPL e Taxa 
Interna de Retorno - TIR, que serão definidos nos subitens seguintes. 

 

3.2.1 Valor Presente Líquido – VPL 
 

Ensina BARROS et al (2012) que Valor Presente Líquido - VPL  desconta a 
taxa de juros sobre o fluxo de caixa considerado em um determinado horizonte de 
tempo, sendo que a taxa de juros é aplicada proporcionalmente ao período em que está 
alocada essa despesa ou receita. O horizonte de tempo pode ser determinado pela vida 
útil dos equipamentos que estão sendo instalados. 

Desta forma, o valor do investimento inicial é subtraído do valor das receitas em 
valor presente e, se o resultado do VPL for maior ou igual a zero, significa que o projeto 
tem viabilidade. Noutro vértice, se o VPL for menor do que zero, significa que o projeto 
não tem viabilidade. 

Apresenta-se, na Equação 3.1, a fórmula matemática que representa o cálculo do 
Valor Presente Líquido. 
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Equação 3.1 
 

Em que: 

VPL = Valor Presente Líquido; 
Civ = Custo de Investimento; 
FC = Fluxo de Caixa do Período t; 
t = Número do período em que foi determinado o Fluxo de Caixa; 
i = Taxa de Juros. 
 

 

 



 33 

 

3.2.2 Taxa Interna de Retorno – TIR 
 

Para BARROS et al (2012) o cálculo da Taxa Interna de Retorno - TIR é similar 
ao cálculo do Valor Presente Liquido, com a diferença de que no VPL já está definida a 
taxa de juros que será considerada, sendo o resultado o valor financeiro em unidade 
monetária. 

No caso da TIR, o que seria o valor monetário é o valor 0 (zero) e o que seria a 
taxa de juros no cálculo do VPL é justamente o resultado do cálculo. Nestes termos, 
portanto, o cálculo da TIR resulta na taxa de retorno do investimento, a qual deve ser 
comparada com a taxa de juros aplicada pelo mercado. Assim, o investidor avalia se o 
dinheiro trará mais retorno se aplicado no projeto ou se mantido em uma aplicação 
bancária, por exemplo. 

A Equação 3.2 apresenta a fórmula matemática que representa o cálculo da Taxa 
Interna de Retorno. 
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Equação 3.2 

 

Em que: 

TIR = Taxa Interna de Retorno; 
Civ = Custo de Investimento; 
FC = Fluxo de Caixa do Período t; 
t = Número do período em que foi determinado o Fluxo de Caixa. 
 

Da mesma forma que no cálculo do VPL, no cálculo da TIR é necessária a 
definição de um horizonte de tempo para a realização do cálculo, com o objetivo de 
inserir os dados do fluxo de caixa desse período.  

A TIR é frequentemente utilizada por concessionárias ou investidores na 
avaliação de investimentos e consiste em uma medida de lucratividade. Quanto maior a 
TIR, melhor o desempenho econômico do sistema eólico (FADIGAS, 2011). 

Segundo BARROS et al (2012), a análise do desempenho financeiro de um 
projeto eólico deve sempre ser acompanhada de uma análise de risco e também da 
ponderação dos benefícios indiretos proporcionados pelo projeto. A análise dos riscos 
envolve aqueles de natureza interna, externa, de âmbito financeiro, trabalhista, de 
projeto e tecnológico, por eventualmente representarem uma dificuldade na hora de 
realizar a manutenção. Por seu turno, fatores associados a benefícios indiretos, a 
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exemplo de ganho com imagem, promoção e marketing, são influenciadores dos 
resultados. 

REIS (2011) ratifica que a viabilidade do projeto resulta do balanço entre os 
custos e os benefícios, tendo em conta aspectos econômicos e financeiros. Entre os 
benefícios, inclui-se o que seria lucro, associado às tarifas de venda de energia, que são 
estabelecidas com os objetivos básicos de garantir a saúde financeira da empresa e a 
continuidade do fornecimento, assim como manter atratividade aos investimentos no 
setor elétrico. A ANEEL, que é responsável pela definição das tarifas no Brasil, deve 
levar em conta os aspectos citados, arcando, consequentemente, com grande 
responsabilidade no que diz respeito à evolução adequada do sistema elétrico. 

Veremos a seguir as principais variáveis (receitas e despesas) que compõem um 
fluxo de caixa de empreendimentos de geração de energia elétrica. Ressalte-se que a 
conjuntura econômica, o quadro político, o risco do país ou do negócio, a quantidade e a 
qualidade do crédito, a estabilidade da legislação e da regulação específica, a presença 
de subsídios e incentivos fiscais e a existência de política de longo prazo são aspectos 
fundamentais que devem ser considerados quando da análise para o investimento em 
determinado negócio e, de alguma forma, mensurados no fluxo de caixa a ser 
desenvolvido. Por isso, o conhecimento das condições de contratação junto ao agente 
financeiro é fundamental para a análise da viabilidade do projeto. 

 

3.2.3 Receitas 

 
SOUZA (2011) ressalta que para estimar a receita esperada de determinado 

empreendimento é preciso conhecer sua energia assegurada6, com as devidas 
certificações, em MWh/ano e, em seguida, multiplicar pelo preço resultante nos últimos 
leilões ou que conste nos contratos de compra e venda do mercado livre. Também é 
necessário saber se há possibilidade de receitas adicionais, tais como a permissão para 
comercializar créditos de carbono (no caso das eólicas). Para ele, é fundamental, ainda, 
saber qual o fator de capacidade7, característico de cada empreendimento, e a tecnologia 
a ser utilizada. 

 

3.2.4 Despesas 
 

Para DUTRA (2007) o levantamento dos encargos financeiros necessários para a 
análise da viabilidade do projeto eólico deve abarcar a definição dos custos de cada 
                                                 
6 A energia assegurada do sistema elétrico brasileiro é a máxima produção de energia que pode ser 
mantida quase que continuamente pelas usinas ao longo dos anos. (ANEEL, 2005). 
7 A IEE Std 762-2005 (R2002) – Final Draft define fator de capacidade como sendo a razão entre a 
geração efetiva líquida (Net Actual Generation), ou energia gerada por uma unidade em um dado período 
de tempo, e a máxima geração líquida (Net Maximum Generation), ou energia que poderia ter sido 
produzida por uma unidade em um dado período de tempo se operasse continuamente em sua capacidade 
máxima. 
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etapa, assim divididos: custos iniciais e custos anuais com operação e manutenção. A 
Figura 3.1 retrata essa situação. 

 

 
Figura 3.1: Distribuição dos custos iniciais de um projeto eólico 

Fonte: DUTRA (2007) 
 

Com efeito, as principais despesas existentes para a construção de 
empreendimentos de geração de energia elétrica em sua fase inicial envolvem encargos 
relacionados ao estudo de viabilidade técnica, negociações e desenvolvimento, projetos 
de engenharia, infraestrutura, custo dos equipamentos (aquisição, montagem e conexão 
à rede elétrica – custo chave na mão ou turn-key) e despesas diversas, relacionadas a 
taxas de juros de financiamento bancário, alavancagem, custo de capital, prazos de 
pagamento, condições de carência, depreciação e afins.  

Já os custos anuais de manutenção e operação (O&M), que podem representar 
até 40% dos custos totais, dependendo do tipo de planta do projeto, envolvem além das 
despesas com equipamentos (reposição e prevenção), despesas com 
arrendamento/aquisição do terreno, despesas ambientais e com seguro operacional, 
despesas gerais e administrativas, como o pagamento de impostos (IRPJ, CSLL, 
PIS/COFINS), tarifas de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST) e taxas diversas 
(ANEEL, ONS e CCEE), pagamento de pessoal de apoio (profissionais com 
treinamento adequado), material de expediente, água, luz, telefone, internet e outros, 
bem como eventuais contingências, além de contribuições de pesquisas e 
desenvolvimento, que consistem no percentual da receita fixado em lei para ser 
obrigatoriamente investido em estudo e desenvolvimento tecnológico. 
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O custo da turbina ou aerogerador representa o custo mais significativo do 
projeto e seu grau de eficiência está relacionado diretamente à área de captação da 
energia dos ventos. Segundo FADIGAS (2011), a baixa densidade energética do recurso 
eólico, associada em menor escala à eficiência do aerogerador exige que este tenha uma 
grande área de captação da energia dos ventos, o que encarece o equipamento.  

Outro dado importante que interfere nos custos de operação e manutenção 
remonta aos modelos de turbina, considerando as diversas potências e tempo de vida 
útil, pois quanto mais velho o equipamento, maior as despesas com operação e 
manutenção, conforme se observa do Gráfico 3.2. 

 
Gráfico 3.2: Custos com O&M relacionados com a idade e a potência de turbinas 

eólicas 
Fonte: PINTO (2013) 

 
Regra geral, o custo da turbina deve ser representado pelo custo de aquisição, 

incluindo o transporte até o local. Consideram-se ainda todos os equipamentos que 
compõe a sua instalação, a exemplo da torre e os sistemas de controle.  

Segundo FADIGAS (2011), o custo completo de uma central eólica pode ser 
determinado compreendendo-se o perfil das necessidades, o detalhamento do uso, com 
inclusão de dados técnicos do aerogerador e previsão de custos de manutenção e reparo 
pelos fabricantes. Do mesmo modo, são dados relevantes para o planejamento dos 
custos: ter conhecimento acerca da utilização em operação isolada ou combinada com 
outras fontes de energia8 e saber sobre o nível de segurança dos equipamentos em 
função do local. 

Importa destacar também que a taxa de câmbio impacta no custo da turbina 
eólica na razão inversa do índice de nacionalização do equipamento, ou seja, afeta o 
valor da parte importada da turbina (ARAÚJO NETO, 2011) 

                                                 
8 Não está dentre os objetivos deste trabalho a análise de custos e viabilidade de projetos considerando a 
operação combinada entre eólicas e outras fontes de energia e sistemas híbridos. No entanto, o tema 
poderá ser abordado em pesquisas científicas no futuro, dada a sua importância. 
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O Gráfico 3.3 mostra, para o período de 1995 até 2012, o comportamento do 
Real em relação ao Dólar, tendo por parâmetro o dia 31/12 de cada ano. Os Gráficos 
3.4, 3.5 e 3.6 apresentam, respectivamente, a variação da Taxa de Juros de Longo Prazo 
– TJLP (taxa utilizada como referência dos financiamentos do BNDES), e dos 
indicadores que mensuram a inflação, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA 
e o Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM. 

Observa-se no Gráfico 3.3 a valorização da moeda nacional (Real), frente à 
moeda estrangeira (Dólar). No Gráfico 3.5 e Gráfico 3.6, a redução dos indicadores que 
mensuram a inflação. Estas tendências impactam na redução do Risco Brasil e, por 
consequência, na redução do custo do financiamento. 

 

 
Gráfico 3.3: Cotação anual do Dólar em 31/12 

Fonte: BCB (2013) 
 

 
Gráfico 3.4: Variação anual da TJLP 

Fonte: Receita Federal (2013) 
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Gráfico 3.5: Variação anual do IPCA 

Fonte: Portal Brasil (2013) 
 

 
Gráfico 3.6: Variação anual do IGPM 

Fonte: Portal Brasil (2013) 

3.3 Outros indicadores importantes na análise de 
projetos 

 

3.3.1  Análise de sensibilidade 
 
A análise de sensibilidade mostra como muda a lucratividade do projeto quando 

um ou mais parâmetros importantes são alterados individualmente ou simultaneamente. 
A ideia básica, ao se utilizar a técnica de análise de sensibilidade, é a de verificar quão 
sensível é a variação do VPL e da TIR quando há uma variação de um dos componentes 
do Fluxo de Caixa. Os parâmetros que proporcionalmente provocarem maior variação 
no VPL ou na TIR do projeto serão classificados como sensíveis. Esses parâmetros 
talvez demandem investigações adicionais para melhorar sua estimativa e, por 
consequência, melhorar também informações relevantes para a tomada de decisão. 
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De acordo com CLEMENTE et al (2008), a análise de sensibilidade é utilizada 
para o caso em que alguns poucos componentes do fluxo de caixa estão sujeitos a certa 
margem de imprevisibilidade. Por exemplo, pode não haver certeza sobre a taxa de 
desconto a utilizar, mas se aceita o critério concernente ao intervalo de 8 a 12%. Outro 
exemplo é o não se saber exatamente qual o crescimento das vendas futuras, mas se 
achar razoável que a taxa de crescimento será de, no máximo, 20%.   

 

3.3.2  Período de Recuperação do Investimento (PRI) ou 
Payback 

 
Período de Recuperação do Investimento (PRI) é o tempo necessário para 

recuperar o investimento. Segundo CLEMENTE et al (2008), para calcular o PRI 
acumula-se período a período, o valor presente de cada benefício, até que a soma se 
iguale ao valor do investimento inicial. O período correspondente à última parcela da 
soma será o PRI. 

A utilidade de se identificar o período de recuperação do investimento é que esse 
dado pode ser interpretado como uma medida do grau de risco do projeto. Nesse 
sentido, quanto maior for o PRI, mais incerta será a recuperação do capital. 

3.4 Ferramentas aplicadas no estudo de caso 
(RETScreen4) 

 
Explicadas as premissas influenciadoras do estudo de viabilidade técnico-

econômica de projetos eólicos, busca-se, nesta oportunidade, detalhar a ferramenta 
utilizada nesta pesquisa científica, que utiliza planilhas eletrônicas e um software 
comercial.  

O software escolhido foi o RETScreen4 e os motivos que justificam a escolha 
desta ferramenta remontam a sua ampla utilização e aprovação geral pelos agentes do 
setor elétrico brasileiro e mundial, sendo que o aplicativo é disponibilizado 
gratuitamente para análise de projetos de energia limpa pelo Minister of Natural 
Resources Canada. O fato de ser compatível com planilhas eletrônicas do Excel da 
Microsoft, também contribuiu para escolha, notadamente, porque a utilização deste 
programa atualmente é amplamente popularizada, não sendo raro encontrar usuários que 
tenham ao menos uma noção do seu manuseio. Além disto, há perfeita compatibilidade 
entre um e outro programa, circunstância que proporciona rapidez e eficiência no 
manejo dos dados utilizados na análise financeira dos projetos. 

Nos itens seguintes são explicados os passos adotados no programa RetScreen4, 
necessários à análise de sensibilidade e de risco de projetos eólicos, para melhor 
compreensão acerca do funcionamento do programa.  
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3.4.1 Apresentação Software 
 

A Figura 3.2 mostra a tela de apresentação do programa RetScreen4. A aba 
Iniciar possui informações básicas do projeto, sendo as principais: nome, localização, 
tipo do projeto, tecnologia adotada, tipo de análise, idioma, moeda e unidades métricas. 
Também possui um banco de dados climáticos com informações de vários países e 
localidades, tornando-se uma importante ferramenta para análise de viabilidade 
econômica, através da variação das velocidades dos ventos. Esses dados são calculados 
na altura do cubo dos diversos geradores eólicos contidos no banco de dados de 
produtos, que pode ser identificado na aba Modelo Energético. 

 

 
Figura 3.2: Tela de apresentação RETScreen4 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
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Esta tela possibilita a escolha de dois métodos distintos: o método 1, com uma 
análise simplificada; e o método 2, contemplando análises de custos, financeira e de 
riscos mais detalhada. No presente estudo foi adotado o método 2.  

 
 

3.4.2 Modelo Energético 
 

Na tela Modelo Energético existem três possibilidades de métodos a serem 
escolhidos. O método 1 faz as análises de custos, financeiras e de riscos, levando em 
consideração o fator de capacidade do parque eólico. O método 2 faz sua análise 
considerando a velocidade média anual dos ventos. O método 3 considera as 
velocidades médias dos meses do ano, calculando posteriormente a média anual. Na 
presente pesquisa foi adotado o método 3, por possibilitar uma análise de viabilidade 
mais detalhada e considerar a influência dos ventos mensais na análise do projeto.  

A Figura 3.3 retrata a tela que possibilita a escolha de um dos três métodos. 
Consta, também, a velocidade média do vento, o tipo de turbina e a curva de potência, 
que possibilitam o cálculo do fator de capacidade e a quantidade de eletricidade 
exportada para rede. É disponibilizado, ainda, um banco de dados de produtos que 
contém vários fabricantes, geradores e curvas de potências associadas. Isso possibilita a 
definição da turbina eólica a ser adotada no parque. Foi feita uma adaptação na planilha 
para calcular a velocidade dos ventos na altura do cubo da turbina eólica, aplicando-se a 
lei logarítmica. 

 v/v0=LN(h/z0) / LN(h0/z0) Equação 3.3 
Em que: 

v0 = velocidade conhecida em uma determinada altura h0; 
v = velocidade que se quer conhecer na altura h; 
z0 = comprimento da rugosidade 
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Figura 3.3: Tela modelo energético 

Fonte: RETScreen4  (2013) 
 

Na Figura 3.4 é possível visualizar a tela que possibilita a escolha do tipo de 
turbina eólica utilizada no projeto. 

 
Figura 3.4: Modelo de turbina eólica 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
 

A Figura 3.5 demonstra os dados que compõem a curva de potência da turbina 
escolhida no projeto. 
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Figura 3.5: Dados da curva de potência 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
 

No Gráfico 3.7 verifica-se a curva de potência da turbina eólica escolhida no 
projeto. 

 
Gráfico 3.7: Curva de potência  

Fonte: RETScreen4 (2013) 
 

Na Figura 3.6 são visualizados os dados de perdas de capacidade da turbina 
eólica, que resulta no cálculo do fator de utilização ou fator de capacidade. 
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Figura 3.6: Fator de utilização ou fator de capacidade 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
 

3.4.3 Análise de Custos 
 

Na janela Análise de Custos, visualizada na Figura 3.7, constam todos os custos 
que compõem o estudo de viabilidade. 

 
Figura 3.7: Análise de custos 
Fonte: RETScreen4 (2013) 

 
No que tange à análise de sensibilidade e de risco, um dos dados de maior 

influência no custo refere-se ao de sistema de produção de eletricidade, destacado na 
Figura 3.8, tendo em vista sua grande participação (cerca de 75%) no investimento total 
do empreendimento. No estudo de caso, esses itens serão variados com análise dos 
impactos na viabilidade do projeto. 
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Figura 3.8: Sistema de produção de eletricidade 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
 

3.4.4 Análise de Emissões 
 

A Figura 3.9 e Figura 3.10 demonstram a análise de redução anual líquida de 
emissão de gases de efeito estufa (GEE) em toneladas de CO2 na atmosfera, 
comparando-se com outras fontes poluentes.  

 
Figura 3.9: Análise de redução das emissões 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
 

 
Figura 3.10: Sumário dos gases de efeito estufa 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
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O objetivo desses cálculos é a obtenção de receita pela redução de gases de 

efeito estufa (GEE) junto aos órgãos de financiamento internacionais e futura 
negociação dos créditos de carbonos. 

 

3.4.5 Análise Financeira 

 
A Figura 3.11 retrata a tela análise financeira, sendo possível neste módulo a 

entrada e o manuseio dos indicadores econômicos relevantes, a exemplo da taxa de 
inflação, taxa de desconto, vida do projeto, razão da dívida, taxa de juros e duração da 
dívida, impostos e incentivos. Trata-se da mais importante ferramenta de apoio para 
análise da viabilidade econômica financeira do empreendimento, que dará suporte 
necessário aos investidores. Nesta fase são realizadas as simulações do Fluxo de Caixa 
com a variação desses indicadores econômicos. 

 

 
Figura 3.11: Parâmetros financeiros 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
 

Na Figura 3.12 é possível visualizar a receita com eletricidade exportada e a 
receita pela redução de gases do efeito estufa. 
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Figura 3.12: Receita anual 
Fonte: RETScreen4 (2013) 

 
Por sua vez, a Figura 3.13 reproduz a tela referente à produção de energia limpa 

(EL):  

 
Figura 3.13: Receita da produção de energia limpa 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
 

A Figura 3.14 reproduz os custos totais anuais e a economia anual, dados 
relevantes à análise da viabilidade ao tomador de decisões, já que traduz as despesas e 
receitas anuais. 
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Figura 3.14: Custo do projeto e o sumário da receita 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
 

A Figura 3.15 reflete o fluxo de caixa anual do projeto eólico ao longo do 
horizonte de tempo correspondente à vida do projeto. Nela se pode identificar o prazo 
de recuperação dos recursos financeiros investidos e o lucro total.  



 49 

 
Figura 3.15: Fluxo de caixa anual 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
 

A Figura 3.16 reflete a viabilidade financeira através dos seus principais 
indicadores, quais sejam: Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Valor Presente Líquido 
(VPL). 

 
Figura 3.16: Viabilidade financeira 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
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O Gráfico 3.8 traduz o fluxo de caixa cumulativo, senão vejamos: 

 
Gráfico 3.8: Fluxo de caixa cumulativo 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
 

3.4.6 Análise Sensibilidade 
 

A  Figura 3.17 e a Figura 3.18 retratam a análise de sensibilidade provocada pela 
variação da taxa de juros. Nesta seção se faz a análise de performance da TIR após 
impostos – capital, TIR após impostos – ativos, Retorno do capital próprio e do Valor 
Presente Liquido (VPL), variando-se a taxa de juros dentro de uma faixa de 
sensibilidade. 

 

 
Figura 3.17: Análise de sensibilidade 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
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Figura 3.18: Variação dos custos iniciais provocada pela taxa de juros da dívida 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
 

 

3.4.7 Análise Risco 
 

Verifica-se na Figura 3.19 os impactos na TIR após impostos – capital, na TIR 
após impostos – ativos, o Retorno do capital próprio e o Valor Presente Líquido (VPL), 
através da análise de risco, variando-se os custos iniciais, O&M, preço da eletricidade 
exportada, crédito para redução de GEE, redução líquida de GEE, duração do crédito, 
crédito de produção de energia limpa, razão da dívida, taxa de juros e duração da dívida. 

 

 
Figura 3.19: Análise de risco 
Fonte: RETScreen4 (2013) 

 

 
Gráfico 3.9: Impacto sobre o Valor Presente Líquido (VPL) 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
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Gráfico 3.10: Histograma da distribuição do VPL 

Fonte: RETScreen4 (2013) 
 

3.5 Estudo de Caso 
 

O estudo de caso é baseado em um parque eólico hipotético devido às 
dificuldades de acesso a arquivos que retratem com fidelidade a realidade de usinas 
eólicas. Como parâmetros iniciais, foram adotados na montagem do fluxo de caixa 
valores disponíveis na ANEEL, BNDES, Banco Central do Brasil - BCB, EPE e livros 
da área, todos identificados na bibliografia da presente pesquisa. Dessa forma, 
procurou-se aproximar o quanto possível da realidade. Os dados mencionados estão 
refletidos na Tabela 3.1 e foram utilizados para avaliar um caso tomado como 
“referência”. 



 53 

Tabela 3.1: Dados adotados para avaliação fluxo de caixa 
Fonte: Elaboração própria 

 

Dados relevantes Detalhamento Valores
Potência instalada Soma da potência nominal de todos os aerogeradores 30MW

Fator de capacidade
Razão da energia efetivamente gerada pela instalação, num
determinado intervalo de tempo, pela energia máxima que poderia
ter sido gerada em plena capacidade.

42,20%

Perdas no sistema 
elétrico

Perdas de energia na rede interna do parque eólico e na linha de
transmissão.

4%

Preço eletricidade 
fornecida

Valor aproximado baseado nos leilões da ANEEL.
(R$/MWh) 

100,00

Taxa de indexação 
sobre o preço da 
eletricidade fornecida

Correção do preço da eletricidade exportada pela taxa de inflação 
efetiva.

5,84% a.a.

Custo de instalação Leva em conta as despesas de instalações das turbinas eólicas. 3400/kW
Vida do projeto Tempo de vida do projeto. 20 anos
Depreciação dos 
equipamentos

Depreciação contábil dos equipamentos num período de 20 anos. 5% a.a.

Custo de O&M anual Despesas anuais com a operação e a manutenção.
1,5% do 
custo de 
instalação

Razão da dívida Financiamento de até 80% do valor do investimento. 80%
Duração da dívida Tempo de amortização do principal. 16 anos
Taxa de juros da 
dívida (Segundo o 
BNDES, composta 
do custo financeiro + 
remuneração básica 
+ taxa de risco de 
crédito)

Onde, custo financeiro: TJLP (reflete o custo de captação do

recurso); remuneração básica: 0 até 1,8% a.a. (margem para cobrir

despesas operacionais); taxa de risco de crédito: 0 até 3,57% a.a.,

conforme risco de crédito do cliente (margem de cobertura de

inadimplência). 

8,42% a.a.

Taxa de inflação 
efetiva

De acordo com o Banco Central do Brasil para 2012. 5,84% a.a.

Imposto de renda
Desconto de 70% nos primeiros 10 anos ( correspondente a 7
anos de isenção).

27,5%

Redução líquida 
GEE

Tipo de combustível comparado: carvão. 174.934 tCO2

Duração do crédito 7 anos com até 2 renovações. 20 anos
Preço da tCO2 Crédito para redução de GEE. R$ 9,07
Taxa de indexação 
sobre o preço da 
tCO2

Correção do preço da tCO2 pela taxa de inflação efetiva. 5,84% a.a.

Crédito de produção 
de energia limpa

1% do preço da eletricidade fornecida. 20 anos

Taxa de indexação 
sobre o crédito de 
produção de energia 
limpa

Correção do crédito de produção de EL pela taxa de inflação 
efetiva

5,84% a.a.

Taxa de desconto
Taxa usualmente utilizada pelo mercado e bem próxima da taxa
básica média da economia (Taxa Selic).

12% a.a.

Dados adotados para avaliação do fluxo de caixa
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A Tabela 3.2 mostra as principais variáveis existentes no programa 
RETScreen4, as quais possuem forte influência nas análises de sensibilidade e de risco 
de um projeto eólico. A partir da visualização do cenário mais próximo da realidade 
(realista destacado na cor amarelo), imaginou-se dois outros cenários, pessimista (em 
vermelho) e otimista (em azul) e mediante o manuseio dos dados de entrada no 
programa RETSCreen4, procurou-se alterar tais parâmetros individualmente, visando o 
estudo da viabilidade do projeto hipotético. 

 
Tabela 3.2: Principais parâmetros de entrada para análise de sensibilidade e risco 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Dentro do universo possível de hipóteses, optou-se por demonstrar neste 

trabalho sete cenários, a fim de comprovar a viabilidade técnico-econômica do projeto 
de geração eólica hipotético, sem a pretensão de esgotar a matéria, mas apenas 
contribuir com a discussão acadêmica em torno do assunto. 

 

3.5.1 Cenário 1 
 

Neste primeiro cenário foram utilizados todos os parâmetros realistas, sem 
considerar a incerteza que consta na aleatoriedade dos ventos e de alguns dados de 
entrada, conforme Tabela 3.3. 

 
Tabela 3.3: Cenário 1 

Fonte: Elaboração Própria 

 
 

Pessimista Realista Otimista
Preço eletricidade fornecida (Rs/MWh) R$ 80,00 R$ 100,00 R$ 105,00
Investimento inicial sistema produção eletricidade R$ 154.296.765,60 R$ 128.580.638,00 R$ 121.263.188,00
Velocidade do vento (m/s) 5,70 9,50 11,40
Razão da dívida 60% 80% 100%
Taxa de juros da dívida (aa) 12% 8,42% 6%
Tempo de financiamento (anos) 12 16 20
Créditos e incentivos (anos) 5 10 20

Valores adotados nos cenáriosVariáveis relevantes

Parâmetros de Entrada do Programa RETScreen4

Preço eletricidade fornecida (Rs/MWh) R$ 100,00
Total de custos de investimento R$ 128.580.638,00
Velocidade do vento (m/s) 9,50
Razão da dívida 80%
Taxa de juros da dívida (aa) 8,42%
Tempo de financiamento (anos) 16
Créditos e incentivos (anos) 10

Parâmetros de entrada do programa RETScreen4
Variáveis relevantes Cenário 1
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A Figura 3.20 apresenta os valores obtidos para os indicadores financeiros da 
Taxa Interna de Retorno (TIR), do Valor Presente Líquido (VPL), Ano Retorno do 
Capital Próprio, Razão custo benefício e o Custo da geração de energia. 

 

 
Figura 3.20: Viabilidade financeira do cenário 1 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 

Da análise dos resultados obtidos no cálculo da viabilidade técnico-econômica 
do projeto de geração eólica no Cenário 1, pode-se constatar que ele é atrativo para o 
investidor, pois quando efetuado o comparativo entre receitas e despesas ao longo de 20 
anos (vida útil do projeto), obteve-se uma rentabilidade auferida da TIR (após impostos 
– capital) no valor de 16,1%, que é superior a taxa de desconto (12%). Tal fato também 
é confirmado quando se visualiza um VPL positivo, no valor de R$ 12.776.873,00 e 
uma razão custo benefício no valor de 1,50 (>1). Corrobora ainda para a viabilidade do 
projeto o custo de geração de energia no valor de R$ 88,47/MWh, que permite uma 
economia de R$ 11,53/MWh, comparado com o preço da eletricidade fornecida (R$ 
100,00/MWh). A análise financeira ainda demonstra que a economia anual do ciclo de 
vida, noutras palavras, o lucro anual, corresponde a R$ 1.710.552,00/aa. 

No Gráfico 3.11, correspondente ao cenário 1, é possível visualizar o prazo de 
8,2 anos para o retorno do capital próprio do investidor, que terá em permanecendo 
todas as premissas utilizadas na análise financeira, um cumulativo de caixa de acima de 
R$ 152 milhões ao fim de 20 anos, conforme mostrado no fluxo de caixa anual 
mostrado na Figura 3.21. 
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Gráfico 3.11: Fluxo de caixa cumulativo do cenário 1 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 
 

 
Figura 3.21: Fluxo de caixa anual do cenário 1 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
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Na análise de sensibilidade do projeto hipotético foi observado o 
comportamento da TIR após impostos, quando se variou a taxa de juros da dívida numa 
faixa de sensibilidade de +/- 20%. Nesse sentido, conclui-se que a partir de uma 
variação de 10% dos juros (para mais), aliado a um acréscimo dos custos iniciais de 
10%, o projeto torna-se inviável, pois a TIR fica menor do que a taxa de desconto de 
12%, ou seja, 11,3%. Ainda que a taxa de juros da dívida sofra uma queda de 10%, se 
os custos iniciais tiverem um acréscimo de 20% do orçado, o projeto permanece 
inviável, porque a TIR permanece inferior à taxa de desconto, isto é, 11%, como 
mostrado na Figura 3.22 (dados destacados em laranja). 

 

 

 
Figura 3.22: Análise de sensibilidade da TIR após impostos – capital do cenário 1 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 

Quanto à análise de risco do projeto hipotético do Cenário 1, foram variados os 
parâmetros mais significativos do projeto em uma faixa de +/- 20%, com exceção da 
duração da dívida, cuja faixa foi de +/- 25%, como demonstra a Figura 3.23 (dados 
destacados em amarelo). 

 
Figura 3.23: Análise de risco do cenário 1 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
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Dos resultados obtidos, observou-se o comportamento do VPL, tendo sido 
constatado que o preço da eletricidade exportada e os custos iniciais têm as maiores 
influências na viabilidade do projeto. O primeiro influencia positivamente o VPL e o 
outro de forma negativa, circunstâncias que podem ser visualizadas no Gráfico 3.12. 

A taxa de juros da dívida e os custos de O&M também influenciam o VPL de 
forma negativa, alcançando, respectivamente, o terceiro e o sexto lugares, no que se 
refere à enumeração das variáveis que maior impacto causam nos seus resultados. Tais 
dados também estão retratados no Gráfico 3.12. 

Sob outro ângulo, fatores como razão da dívida, crédito de produção de EL, 
duração da dívida, redução líquida de GEE e crédito para redução de GEE, alteram 
positivamente o VPL deste Cenário e tal fato é mostrado no Gráfico 3.12. 

 
Gráfico 3.12: Gráfico tornado do cenário 1 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 

Diante de tais constatações, portanto, é possível afirmar que no Cenário 1 
existem 90% de chances de obter um VPL positivo, o que significa que o risco do 
investimento é mínimo, pois a probabilidade de sucesso é muito grande. O Gráfico 3.13, 
reflete tal situação. 
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Gráfico 3.13: Histograma da distribuição do VPL do cenário 1 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 

3.5.2 Cenário 2 
 
No Cenário 2 foram utilizados os parâmetros da Tabela 3.4. Nesta hipótese, 

optou-se por variar tão somente o total do custo do investimento inicial no sistema de 
produção de eletricidade, elevando-o em 20% daquele utilizado como parâmetro no 
Cenário 1 (realista). 

Tabela 3.4: Cenário 2 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

A variação desta condição, destacada na Tabela 3.4 em vermelho, acarreta a 
inviabilidade de todo o projeto, pois da análise dos dados obtidos se observa um VPL 
negativo, equivalente a R$ -11.756.229,00 e uma TIR correspondente a 8,9%, menor 
que a taxa de desconto de 12%. Ademais, a razão custo benefício corresponderia a 0,62 
(< 1), o custo de geração de energia ficaria em R$ 110,61/MWh, enquanto o preço da 
eletricidade fornecida corresponderia ao valor de R$ 100,00/MWh. 

Os resultados obtidos, neste caso, refletem prejuízo ao investidor, em torno de 
R$/MWh 10,61, ou seja, diferença entre o preço da eletricidade fornecida (R$ 
100,00/MWh) e o custo da geração de energia eólica (R$ 110,61/MWh), implicando em 
prejuízo anual de R$ -1.573.910,00/aa, conforme os dados delineados na Figura 3.24. 

Preço eletricidade fornecida (Rs/MWh) R$ 100,00
Total de custos de investimento R$ 154.296.765,60
Velocidade do vento (m/s) 9,50
Razão da dívida 80%
Taxa de juros da dívida (aa) 8,42%
Tempo de financiamento (anos) 16
Créditos e incentivos (anos) 10

Parâmetros de entrada do programa RETScreen4
Variáveis relevantes Cenário 2
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Figura 3.24: Viabilidade financeira do cenário 2 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
   
O Gráfico 3.14 reflete que o tempo de recuperação do investimento no cenário 2 

é maior do que 15 anos, período considerado quase o dobro daquele aferido no cenário 
1, representando grande grau de incerteza quanto à recuperação do capital investido.  

 

 
Gráfico 3.14: Fluxo de caixa cumulativo do cenário 2 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 

3.5.3 Cenário 3 
 

No cenário 3 foram considerados os dados apresentados na Tabela 3.5, com 
elevação do preço da eletricidade fornecida (R$/MWh) e do investimento inicial no 
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sistema de produção de eletricidade em 20%, destacados, respectivamente, em azul e 
vermelho, mantendo inalterados os demais parâmetros. 

Tabela 3.5: Cenário 3 
Fonte: Elaboração Própria 

 
 

A análise dos resultados desta conjuntura demonstra que o projeto é viável, uma 
vez que o VPL corresponde a R$ 12.631.746,00, a TIR equivale a 15,4%, ou seja, maior 
que a taxa de desconto de 12%, a razão custo benefício é de 1,41 (>1), conforme dados 
visualizados na Figura 3.25. 

 
Figura 3.25: Viabilidade financeira do cenário 3 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 

No cenário 3, o tempo de recuperação do investimento, refletido no Gráfico 
3.15, está dentro da razoabilidade para projetos similares, porque corresponde a quase 9 
anos, representando maior segurança do retorno do capital investido.  

Preço eletricidade fornecida (Rs/MWh) R$ 120,00
Total de custos de investimento R$ 154.296.765,60
Velocidade do vento (m/s) 9,50
Razão da dívida 80%
Taxa de juros da dívida (aa) 8,42%
Tempo de financiamento (anos) 16
Créditos e incentivos (anos) 10

Parâmetros de entrada do programa RETScreen4
Variáveis relevantes Cenário 3
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Gráfico 3.15: Fluxo de caixa cumulativo do cenário 3 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 
 

3.5.4 Cenário 4 
 

No cenário 4, optou-se por variar a taxa de juros da dívida, o tempo de 
financiamento  e o período de créditos e incentivos  fiscais, segundo Tabela 3.6, 
destacados em vermelho. 

Tabela 3.6: Cenário 4 
Elaboração Própria 

 

 
Da análise dos resultados obtidos, visualizados na Figura 3.26 e Gráfico 3.16, 

pode-se constatar que o projeto não é atrativo para o investidor, posto que a TIR (após 
impostos) corresponde ao 9,8%, valor menor que a taxa de desconto (12%). O VPL foi 
negativo, no valor de R$ -9.620.146,00 e uma razão custo benefício de 0,63 (<1). Outro 
dado que impõe a conclusão de que o projeto não é viável diz respeito ao custo de 

Preço eletricidade fornecida (Rs/MWh) R$ 100,00
Total de custos de investimento R$ 128.580.638,00
Velocidade do vento (m/s) 9,50
Razão da dívida 80%
Taxa de juros da dívida (aa) 12%
Tempo de financiamento (anos) 12
Créditos e incentivos (anos) 5

Parâmetros de entrada do programa RETScreen4
Variáveis relevantes Cenário 4
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geração de energia no valor de R$ 109,02/MWh, que está mais caro do que o preço da 
eletricidade fornecida (R$ 100,00/MWh), significando prejuízo ao investidor de R$ -
1.287.933,00/aa. 

 
Figura 3.26: Viabilidade financeira do cenário 4 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 

 
Gráfico 3.16: Fluxo de caixa cumulativo do cenário 4 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 

O propósito de se optar por variar os parâmetros taxa de juros, tempo de 
financiamento, tempo de créditos e incentivos, neste cenário, tem por finalidade 
demonstrar o importante papel do Governo na exploração e crescimento da fonte eólica 
no Brasil.  

Retorno do capital

14,2 anos
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Com efeito, uma política voltada ao estímulo da fonte eólica associada a 
medidas fiscais que contemplem isenção de imposto de renda por prazos maiores (no 
mínimo 10 anos), empréstimos a condições suaves e a períodos mais extensos podem 
ser cruciais no desenvolvimento do setor9. Países que alcançaram os primeiros lugares 
no ranking de exploração da energia eólica como Índia e China alcançaram este patamar 
com medidas semelhantes e, por representarem exemplos positivos, devem servir de 
norte para o Brasil.  

 

3.5.5 Cenário 5 
 

Nesta hipótese, variou-se a velocidade do vento, destacado em vermelho. 
Considerou-se como parâmetro o valor médio de 5,7 m/s, permanecendo inalterados os 
demais dados. Este cenário pode ser visualizado na Tabela 3.7. 

Tabela 3.7: Cenário 5 
Elaboração Própria 

 

O cenário idealizado, neste caso, é o pior dentre os que foram expostos no 
decorrer desta dissertação, pois a TIR corresponde a -10,6%, o VPL R$ -65.343.719,00, 
o tempo de retorno do investimento é maior do que a vida útil do projeto, o prejuízo 
anual é de R$ -8.748.137,00/aa, significando dizer que o projeto é totalmente inviável. 
Os dados da análise financeira podem ser visualizados na Figura 3.27, no Gráfico 3.17 e 
na Figura 3.28. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 A matéria será melhor detalhada no Capítulo 4 desta dissertação. 

Preço eletricidade fornecida (Rs/MWh) R$ 100,00
Total de custos de investimento R$ 128.580.638,00
Velocidade do vento (m/s) 5,70
Razão da dívida 80%
Taxa de juros da dívida (aa) 8,42%
Tempo de financiamento (anos) 16
Créditos e incentivos (anos) 10

Parâmetros de entrada do programa RETScreen4
Variáveis relevantes Cenário 5



 65 

 
Figura 3.27: Viabilidade financeira do cenário 5 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 

 
Gráfico 3.17: Fluxo de caixa cumulativo do cenário 5 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
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Figura 3.28: Fluxo de caixa anual do cenário 5 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 

Os resultados obtidos neste cenário refletem a importância de medições precisas 
sobre as condições do vento10, pois tal parâmetro é crucial ao sucesso do projeto. 
Medições de curto prazo, analisadas individualmente, aumentam a incerteza na 
estimativa de produção de energia. Nesta senda, é importante que se compare medições 
de curto prazo com as de longo prazo, bem ainda que se utilize como subsídios mapas 
eólicos acaso existentes a fim de se obter uma visão ampla do regime dos ventos no 
local. Projetos que não contemplem medições dos ventos condizentes com a realidade 
encontrada na prática estão necessariamente fadados ao fracasso. 

  

3.5.6 Cenário 6 
 

Neste cenário, alterou-se a percentagem referente à razão da dívida, diminuindo-
a de 80% para 60%, destacado em vermelho, permanecendo inalterados todos os demais 
parâmetros, conforme se visualiza na Tabela 3.8. 

 

 

 

                                                 
10 Matéria melhor abordada no Capítulo 4 desta dissertação. 
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Tabela 3.8: Cenário 6 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Com efeito, a análise dos resultados obtidos revelou que a TIR corresponde a 
13,5%, superior à taxa de desconto de 12%, um VPL positivo, no valor de R$ 
7.161.735,00 e uma razão custo benefício de 1,14. Com estes dados, conclui-se que o 
projeto tem viabilidade, conforme pode ser visualizado na Figura 3.29 e no Gráfico 
3.18.   

 

 
Figura 3.29: Viabilidade financeira do cenário 6 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 

Preço eletricidade fornecida (Rs/MWh) R$ 100,00
Total de custos de investimento R$ 128.580.638,00
Velocidade do vento (m/s) 9,50
Razão da dívida 60%
Taxa de juros da dívida (aa) 8,42%
Tempo de financiamento (anos) 16
Créditos e incentivos (anos) 10

Parâmetros de entrada do programa RETScreen4
Variáveis relevantes Cenário 6
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Gráfico 3.18: Fluxo de caixa cumulativo do cenário 6 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 

Importa ressaltar que com a diminuição da razão da dívida de 80% para 60%, o 
VPL e a TIR também diminuíram de R$ 12.776.873,00 para R$ 7.161.735,00 e de 
16,1% para 13,5%, respectivamente. Neste Cenário é importante destacar que o projeto 
só permanecerá com viabilidade se houver um empréstimo de pelo menos 35% do custo 
do investimento, ou seja, uma razão da dívida de, no mínimo, 35%. 

 

3.5.7 Cenário 7 
 

O cenário 7 verifica a viabilidade do projeto por uma visão mais otimista, 
conforme Tabela 3.9. Nesse cenário aumentou-se o preço da eletricidade fornecida em 
5%, diminuiu-se o total de custos de investimento em 5,70% e ainda aumentou-se o 
prazo de financiamento para 20 anos, destacados em azul, de forma a visualizar um 
panorama mais atrativo para o investidor. 

Retorno do capital

8,5 anos
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Tabela 3.9: Cenário 7  
Fonte: Elaboração Própria 

 
 

Os valores dos indicadores de viabilidade obtidos foram: VPL de R$ 
29.468.725,00 e TIR de 23,8%, detalhados na Figura 3.30. Pode-se destacar também o 
valor da razão custo benefício de 2,22 (>1) e o custo de geração de energia de R$ 
78,42/MWh, proporcionando um ganho de R$/MWh 26,58, quando comparado com o 
preço da eletricidade fornecida de R$ 105,00/MWh.  

 
Figura 3.30: Viabilidade financeira do cenário 7 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 

Ainda pode ser verificado no Gráfico 3.19 que o retorno do capital próprio 
ocorre em 5 anos, período de tempo considerado ótimo para o investidor. 

Preço eletricidade fornecida (Rs/MWh) R$ 105,00
Total de custos de investimento R$ 121.263.188,00
Velocidade do vento (m/s) 9,50
Razão da dívida 80%
Taxa de juros da dívida (aa) 8,42%
Tempo de financiamento (anos) 20
Créditos e incentivos (anos) 10

Parâmetros de entrada do programa RETScreen4
Variáveis relevantes Cenário 7
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Gráfico 3.19: Fluxo de caixa cumulativo do cenário 7 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 
 

Observa-se que com uma pequena variação de 5% no preço da eletricidade 
fornecida, ou seja, de R$ 100,00 para R$ 105,00, uma diminuição nos custos de 
investimento equivalente a 5,7%, isto é, de R$ 128.580.638,00 para R$ 121.263.188,00, 
e com um aumento de 4 anos no prazo de financiamento, de 16 para 20 anos, o projeto 
eólico se torna muito atrativo para o investidor, como pode ser verificado na Tabela 
3.10, que traz o comparativo entre os cenários 1 e 7 pelos indicativos de VPL, TIR e 
Razão Custo Benefício. 

Tabela 3.10: Comparação de cenários 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Dentre os cenários analisados, pode-se constatar que o ideal seria o cenário 7, 
que representa as melhores condições para os investidores e para o desenvolvimento da 
fonte eólica no Brasil. Nesse sentido, pode-se constatar que o êxito de projetos eólicos 
bem sucedidos está diretamente ligado às condições políticas e econômico-financeiras 
de responsabilidade, em sua grande parte, do governo federal.  

Retorno do capital

5 anos

Preço eletricidade fornecida (Rs/MWh) R$ 100,00 R$ 105,00
Total de custos de investimento R$ 128.580.638,00 R$ 121.263.188,00
Tempo de Financiamento (anos) 16 20
VPL R$ 12.776.873,00 R$ 29.468.725,00
TIR 16,10% 23,80%
Razão custo benefício 1,5 2,22
Tempo de retorno capital próprio (anos) 8,2 5

Cenário 7

Comparação de cenários
Variáveis relevantes Cenário 1
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Sem dúvida alguma, se faz necessários investimentos, organização regulatória, 
políticas, que visem à instalação de novas indústrias de fabricação de geradores eólicos, 
diminuição dos custos de investimentos através do estímulo à concorrência e ajuste de 
preços da eletricidade fornecida, mantendo-o em patamar mínimo e aceitável. 

Com efeito, entre os anos de 2004 e 2012, os contratos de venda de energia 
demonstram queda acentuada de valores equivalentes ao preço de eletricidade 
fornecida, vale dizer, de R$ 331,87/MWh  a R$ 87,94/MWh  e do custo médio do 
investimento, de R$ 6.000,00/kW  para R$ 3.400,00/kW, decorrentes justamente da 
atenção do Governo voltada para a organização do setor eólico, conforme Tabela 3.11. 

No entanto, ao permanecer o preço da eletricidade fornecida no ano de 2012, o 
projeto eólico não será viável ao investidor, considerando o último custo médio do 
investimento, fato demonstrado na Figura 3.31, que representa a análise da viabilidade 
do empreendimento. Este dado chama a atenção e exige nova intervenção política do 
Governo, desta vez, para aumentar e manter o preço da eletricidade fornecida em 
condições que permitam ao investidor a segurança de retorno do investimento.  

Sob outro ângulo, ao longo deste mesmo período (2004 a 2012), o prazo de 
amortização dos empréstimos aumentou de 12 anos para 16 anos, segundo Tabela 3.11, 
circunstância que representa um indicativo favorável, mas que poderá ser melhorado, 
sobretudo se o Governo propiciar prazo mais estendido de pagamento da dívida, no 
mínimo, equivalente à vida útil do projeto, ou seja, 20 anos. 

Quanto ao custo de implantação, observa-se que sua redução, motivada por 
fatores relacionados ao surgimento de novos fabricantes e ao incentivo à concorrência, 
além da organização regulatória e política do setor, poderá tornar um projeto eólico 
ainda mais atrativo, como demonstrado na análise da viabilidade neste caso, 
ocasionando uma queda significativa dos custos de implantação a patamares 
equivalentes a R$ 3.200,00/kW ou R$ 3.000,00/kW. 

Na Tabela 3.11 pode ser visualizado, por fim, parâmetros de viabilidade de 
projeto eólico que reflete um cenário com melhores indicadores de retorno do 
investimento, destacado na cor amarela. Isso significa maior atratividade ao investidor. 
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Tabela 3.11: Evolução de preços e custo médio de investimento e amortização de 
energia eólica ao longo dos anos 

Fonte: BNDES (2011) e ANEEL (2013) 

 
 
 
 

 
Figura 3.31: Viabilidade financeira com preço R$ 87,94/ MWh 

Fonte: RETSCreen4 (2013) 

 

PPA
Preço

(R$/MWh)

Custo Médio 
Investimento

(R$/kW)

Prazo 
Amortização

(anos)

2004 331,87         6.000,00            12
2009 167,91         4.600,00            14
2010 134,23         4.100,00            16
2010 146,28         4.100,00            16
2011 101,94         3.400,00            16
2011 101,90         3.400,00            16
2011 105,12         3.400,00            16
2012 87,94           3.400,00            16

VIABILIDADE 105,00         3.200,00            20
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Capítulo 4 

4  Principais problemas para projetos 

de geração eólica 

4.1 Introdução 
 

Fixar a fonte eólica na matriz energética brasileira pressupõe a existência de 
estrutura política, legal e econômica eficientes. Setores público e privado devem 
trabalhar em cooperação a fim de que se alcance o sucesso esperado nesta empreitada, 
já que as perspectivas de instalação da potência eólica no Brasil são positivas, seja numa 
previsão conservadora, seja numa previsão otimista, segundo dados da ANEEL, os 
quais podem ser visualizados nos Gráfico 4.1 e Gráfico 4.2 a seguir:  

 

 
Gráfico 4.1: Potência eólica instalada – previsão conservadora 

Fonte: ANEEL (2013) 
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Gráfico 4.2: Potência eólica instalada – previsão otimista 

Fonte: ANEEL (2013) 
 

A despeito do cenário favorável, dados recentes consolidados pela ANEEL 
(2013) acendem um sinal de alerta à expansão do setor. Segundo TOLMASQUIM 
(2011) até julho de 2013, a previsão inicial era de que o Brasil contasse com 5.164 MW 
de fonte eólica.  Essa expectativa, contudo, se revelou frustrada, quando se analisa os 
dados elencados na Tabela 4.1, que demonstram que no ano de 2013 e desde que 
superados todos impedimentos, não se ultrapassará a marca de 4.269,58MW (atuais 
1.888,38 MW acrescidos de 2381,20 MW para 2013), segundo se observa: 

 

Tabela 4.1: Quadro de potências (MW) de usinas elioelétricas com previsão de entrada 
em operação até 2016 
Fonte: ANEEL (2013) 
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Ano 2013 2014 2015 2016 Sem 
Previsão

Não existem 
impedimentos para 

entrada em operação 
(111)

1682 528,8 600,1 0 0

Existem impedimentos 
para entrada em 
operação (161)

699,2 2160,46 1082,99 178,71 50

Graves impedimentos 
(7)

0 0 0 0 433

Total 2381,2 2689,26 1683,09 178,71 483
Potência total 7415,26
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Registre-se que, tendo por base o ano de 2015, poder-se-á alcançar a marca de 
8.641,93MW, considerando a previsão para entrada em operação de parques eólicos, 
cuja potência total estará em torno de 2689,26 MW e 1683,09 MW, respectivamente, 
nos anos de 2014-2015. 

Para o alcance das metas planejadas na expansão dos parques eólicos, na atual 
conjuntura brasileira, é preciso superar obstáculos. Como principal impedimento tem-se 
a deficiente infraestrutura rodoviária e portuária nacional, que provoca atrasos na 
execução dos projetos eólicos. A precariedade das estradas e dos portos marítimos para 
o transporte dos grandes equipamentos usados na construção dos parques eólicos pode 
ser citada como uma das causas do descumprimento do cronograma das obras em 
andamento. Some-se a isso a ausência de mão de obra especializada, dificuldades no 
licenciamento ambiental e na obtenção de recursos atrativos por parte das instituições 
financeiras. Adicionalmente, a falta de sincronismo dos cronogramas das obras de 
conexão das usinas ao sistema elétrico também pode ser citada como problema, pois 
alguns parques estão concluídos sem a disponibilidade da ICG associada. 

Neste capítulo aborda-se os principais problemas encontrados durante a 
elaboração e execução de projetos eólicos, apresentam-se possíveis soluções que 
eliminem ou atenuem tais óbices com vistas a alcançar as expectativas do setor elétrico 
em relação à fonte eólica. 

 

4.2 Identificação e avaliação do local de 
instalação do parque eólico 

 
O primeiro ato a ser praticado por desenvolvedores de projetos eólicos consiste 

em monitorar a área escolhida através da instalação de torres anemométricas 
distribuídas em diversos locais, cujas alturas são as mesmas das planejadas para as 
turbinas eólicas, visando aferir as condições do vento, através de medições precisas. A 
propósito do tema, FADIGAS (2011, p. 40) esclarece que:  

... é importante que os dados coletados sejam confiáveis e que se tenha um 
bom conhecimento das leis que governam o comportamento dos ventos, pois 
a potência contida no vento é proporcional ao cubo da sua velocidade, ou 
seja, pequenas variações na velocidade do vento causam grandes variações na 
sua potência, a qual será transformada em energia elétrica pelos 
aerogeradores. Um projeto eficiente, otimizado, está extensivamente 
condicionado à qualidade dos dados de vento utilizados. 
 

Na escolha da área para estudo preliminar, indicadores naturais como árvores ou 
vegetação de crescimento alterado pela força dos ventos e ainda evidências sociais, 
como nomes de lugares ou tipo de construções, podem auxiliar no processo. Somem-se 
a isso dados de estações meteorológicas e de aeroportos vizinhos ou próximos. Mapas 
ou atlas eólicos, se existentes, também podem e devem ser consultados por conterem 
informações relevantes à análise, a exemplo do tipo de clima da região, do tipo de 
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terreno (rugosidade), da distribuição da direção dos ventos, parâmetros da distribuição 
de Weibull11 para cada setor e velocidade média. 

Tendo em vista as grandes variações sazonais da velocidade do vento, medições 
bem executadas são de enorme importância para o sucesso do projeto, como foi 
demonstrado no Capítulo anterior. Isso porque elas reduzem significativamente o risco 
financeiro do projeto e facilita a concessão de financiamentos bancários essenciais a sua 
viabilização, proporcionando maior segurança ao investidor em relação ao retorno do 
investimento.  

Não fosse somente isso, o melhor entendimento da dinâmica dos ventos 
proporciona desenvolvimento de novos formatos de pás, torres, rotores de maior 
diâmetro, novos tipos de resinas para fabricação de pás, de forma a proporcionar 
evolução tecnológica, eficiência e redução dos custos.  

O conhecimento detalhado do comportamento dos ventos torna viável a 
definição da capacidade do recurso eólico, em termos de sua contribuição ao sistema 
elétrico interligado, com o objetivo de garantir a sua confiabilidade, bem como sua 
eventual participação no atendimento do consumo de ponta (OLIVEIRA e PEREIRA, 
2012). A informação detalhada do recurso eólico permite avaliar sua 
complementaridade frente ao recurso hidrelétrico, que diferem em níveis e graus de 
intermitência, fator que auxilia na segurança da operação do SIN, evitando 
comprometer a oferta. 

Não raramente, dados coletados em um local no curto prazo (um a três anos) 
podem e devem ser correlacionados com referências de longo prazo a fim de reduzir a 
incerteza da informação colhida no período menor. Logo, quanto mais longo for o 
período de registro, menores as incertezas na estimativa de produção de energia, 
assegurando aos investidores informações concretas e relevantes na análise da 
viabilidade econômica do projeto, como já foi dito anteriormente. 

Fatores como wind shear12, que refere o aumento na velocidade do vento em 
grandes alturas em relação ao nível do solo e a existência de eventuais obstáculos que 
possam interromper ou desviar o fluxo do vento, a exemplo de edifícios e árvores, são 
importantes na escolha adequada da altura e disposição no terreno das torres eólicas.  

Acerca do tema, vale ressaltar que as turbinas devem ser distribuídas de forma a 
maximizar a geração de energia, através da disposição das torres em linhas 
perpendiculares à direção predominante do vento. Segundo FADIGAS (2011), estudos 
                                                 
11 Para estimativa da energia eólica a ser gerada, em qualquer unidade temporal, é feita a multiplicação da 
potência pelo tempo de duração de ocorrência, associado a intervalos de velocidades de vento, tal como 
indicado na Equação A. 2, disponível no Anexo A desta dissertação. Essa duração de ocorrência é 
geralmente representada pela distribuição estatística de Weibull, por sua aderência à grande maioria dos 
regimes dos ventos estatísticos. (OLIVEIRA E PEREIRA, 2012). 
12 Segundo consignado pelo Winrock Internacional Brasil, em cooperação com a GEC no Kit de 
Ferramentas para o Desenvolvimento de Projetos em Energia Eólica (2004), wind shear é o aumento na 
velocidade do vento em grandes alturas em relação ao nível do solo. 
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de micrositing têm sido utilizados para posicionar um ou mais turbinas em uma parte do 
terreno com o objetivo principal de maximizar a energia total produzida em uma planta 
eólica. No mesmo sentido, o Winrock Internacional Brasil, em cooperação com a 
Global Energy Concepts – GEC (2004, p. A-2),  recomenda: 

“a distância entre as turbinas eólicas (entre as linhas de turbinas e entre as 
turbinas em uma mesma linha) é comumente descrita em termos do diâmetro 
do rotor. Por exemplo, se uma planta é descrita como tendo um espaçamento 
3x10, isso significa que as turbinas são distribuídas com um espaçamento  
equivalente a três diâmetros do rotor dentro da mesma linha, e as linhas 
possuem um espaçamento equivalente a 10 diâmetros do rotor, conforme 
visto na Figura 4.1. Para um projeto que utilize um rotor com 60 metros de 
diâmetro, isso significa um espaçamento entre as turbinas de uma mesma 
linha de 180 metros e de 600 metros entre as linhas.” 
 

 

 
Figura 4.1: Ilustração do espaçamento entre turbinas (espaçamento 3 x 10) 

Fonte: WINROCK INTERNACIONAL BRASIL e GEC (2004) 
 

É de se atentar para os efeitos de interferência (wake effect ou array effect) 
provocados por turbinas posicionadas muito próximas umas das outras, bem ainda para 
os custos gerados pelo grande espaçamento, pois neste caso maior será a necessidade de 
infraestrutura (ex., área do terreno, rede e estradas), redução dos impactos ambientais e 
redução dos ruídos. O ideal é que se analise a relação custo/benefício antes de definir a 
localização das turbinas, considerando todos esses fatores. 

A altura das torres, com a evolução tecnológica, deverá chegar em 2013 a 126m, 
o que poderá provocar aumento de até 50% na produção de energia. Aos novos avanços 
tecnológicos, essenciais à redução da diminuição da intermitência desta fonte de 
energia, podem ser atribuídos à utilização de conversores de frequência e ímãs 
permanentes, substituindo a caixa multiplicadora (Gearbox) (BRASIL ENERGIA, 
2012).  
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A Figura 4.2 demonstra um gerador de ímã permanente, que não possui caixa 
multiplicadora, melhora a eficiência e reduz o tempo de manutenção com conversor de 
frequência, cujo principal efeito está relacionado à melhora da qualidade da energia 
entregue à rede. 

 
Figura 4.2: Gerador de ímã permanente 

Fonte: PESCARMONA (2009) 
 

Projetos e pesquisas que proporcionem o conhecimento dos regimes dos ventos 
são imprescindíveis para viabilização dos projetos eólicos, na medida em que um erro 
de avaliação nesta fase comprometerá todo o sucesso do parque eólico.  

Nessa trilha, uma nova Rede de Pesquisas Nacional da Indústria Eólica foi 
criada pela ABEÉólica em 2012 e o Centro de Tecnologia do Gás e Energia Renováveis 
(CTGAS-ER) vem implementando estudos cujo objetivo é a implantação de 
transmissores de dados anemométricos por meio de rádio em substituição ao celular, 
que em áreas mais afastadas não tem cobertura adequada, testes e validação de 
equipamentos portáteis a laser para modelar os recursos eólicos de determinados sítios e 
o desenvolvimento de técnicas para aumentar a resolução de dados meteorológicos. 

A atualização do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro pela Cepel e pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE13 o mais rápido possível proporcionará uma 
visão macro do potencial eólico, possibilitando a análise do comportamento das 
principais correntes de ar que cruzam o globo. Aliada às medições locais, tal informação 
propiciará maior precisão quanto ao comportamento dos ventos e segurança aos 
investidores. 

Outra forma de impulsionar estudos de medições dos ventos seria criar junto às 
universidades centros de excelências como forma de centralizar a certificação e tornar 
público os seus resultados. 

                                                 
13 O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, elaborado originariamente em 2001, está sendo atualizado, mas 
ainda não há data definida para ser lançado. 
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4.3 Problemas regulatórios e contratuais 
 
Além dos normativos legais, o desenvolvimento do setor elétrico no Brasil está 

atrelado diretamente a investimentos e incentivos governamentais. Atrair os principais 
fabricantes mundiais de equipamentos de usinas eólicas para instalação no Brasil deve 
ser prioridade dos gestores públicos e uma fórmula conhecida para isso diz respeito à 
organização, planejamento e apoio governamental. 

Primeiro passo foi dado com a reestruturação do setor, após a crise do 
abastecimento, em 2001, que deu início a uma série de mudanças quanto aos aspectos 
contratuais, organizacionais, retomada de planejamento e criação de programas efetivos 
de universalização e reorganização institucional. 

No Brasil, o governo federal vem adotando medidas positivas desde a criação do 
Novo Modelo do Setor Elétrico com vistas a impulsionar o desenvolvimento do setor. 
Criou-se o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL14, que reembolsa os 
proprietários de fontes alternativas de energia pela menor emissão de gases de efeito 
estufa. No campo tributário, existem concessões de descontos no imposto de renda e de 
isenção pelo prazo de cinco anos no tributo denominado PIS/COFINS, mediante 
Regime Especial de Incentivos para desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI)15.  

Nos estados que integram a federação, a implantação de uma estrutura para 
viabilizar legal e ambientalmente os empreendimentos eólicos a serem instalados se faz, 
também, necessária. A produção de equipamentos em larga escala e de forma contínua é 
primordial para o desenvolvimento e incremento da produção eólica na matriz elétrica.  

Atualmente, estados brasileiros com maior potencial eólico, a exemplo da Bahia, 
Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul organizam-se para atender com 
eficiência esses empreendimentos oferecendo, não apenas infraestrutura com a criação 
de superintendências, gerências e gabinetes para resolver possíveis entraves 
burocráticos que assegurem planejamento e organização, mas também incentivos 
fiscais, com previsão até 2015, conforme autorizado no Convênio n.° 101/97, do 
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). 

Outra forma de estimular investimentos no setor eólico está relacionada aos 
prazos para a contratação da venda de energia. É certo que se houvesse previsão e 
planejamento em longo prazo, mais empreendedores seriam motivados à instalação 
permanente no Brasil. 

Fatores como a estrutura do processo licitatório, avanços tecnológicos 
constantes, que resultam em redução de custos e aumento da vida útil dos 
                                                 
14 Trata-se de um dos mecanismos de flexibilização criados pelo Protocolo de Quioto para auxiliar o 
processo de redução de emissões de gases do efeito estufa (GEE) ou de captura de carbono por parte dos 
países signatários do acordo. 
15 Vide Lei n.º 11.488/2007, que cria o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura e dá outras providências. 
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equipamentos, além da garantia de investimentos nos respectivos sistemas de 
transmissão que escoarão a energia pelo empreendimento licitado, podem também ser 
relacionados como importantes pontos a serem desenvolvidos para atrair cada vez mais 
indústrias ligadas ao ramo eólico. 

Experiências bem sucedidas em outros países podem ser adotadas para fins de 
atrair empreendimentos eólicos. Nos Estados Unidos da América o governo concede 
créditos tributários aos empreendedores, destacando-se pela regulamentação bem 
detalhada acerca da matéria. Sob o imposto de produção, os americanos concedem ao 
empreendedor o correspondente a um valor fixo por kWh durante os primeiros 10 anos 
de operação ou pela medição bidirecional (net metering), alusivo a um valor fixo para 
cada kWh que não é utilizado para consumo interno e injetado na rede externa. Os 
consumidores daquele país que possuem geração individual pagam o preço de varejo 
pela energia usada das redes das distribuidoras e recebem o preço de atacado pela 
energia excedente que injetam na rede delas, o que equivale ao mesmo valor pago pelas 
distribuidoras da energia proveniente dos geradores de grande porte. 

Os créditos provenientes da utilização de fontes renováveis de energia se 
tornaram um importante benefício do mercado de energia elétrica em vários estados 
americanos, aqui aplicado, a partir do PROINFA. Exige-se das empresas uma 
quantidade mínima de cotas para adquirirem energia elétrica por meio de fontes 
renováveis. Um determinado agente, gerador de energia elétrica por meio de fonte de 
energia “limpa”, adquire créditos negociáveis para cada MWh que produz. Em seguida, 
este agente poderá negociar os referidos créditos com as grandes empresas energéticas 
americanas que necessitam cumprir a cota de energia renovável estabelecida pelo 
governo. 

A liberação de financiamento para projetos eólicos é um aspecto importante a 
ser levado em conta no mercado financeiro. Em 2011, o Banco do Nordeste,  instituição 
que pratica as mais baixas taxas de juros do mercado, anunciou oficialmente que a 
energia eólica estaria fora da sua carteira de empréstimos. O grande fomentador do setor 
eólico nos dias de hoje é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES, a quem cabe a responsabilidade de oferecer empréstimos de longo prazo  para 
os empreendedores interessados. O prazo praticado para liberação desses empréstimos é 
da ordem de 120 dias, caso não haja nenhum entrave, como falta de garantias, 
informações, contratos e licenças (BRASIL ENERGIA, 2012). 

 

4.4 Problemas com a rede de transmissão  
 

Pela regra atual dos contratos atinentes ao setor eólico, os processos licitatórios 
dos sistemas de transmissão ocorrem cerca de um ano após a licitação dos parques 
eólicos. O governo federal justifica tal opção pela necessidade de aguardar a definição 
dos projetos eólicos para identificar corretamente onde devem ser construídos os 
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sistemas de transmissão. Ao contrário do que ocorre com as hidrelétricas, em que o 
licitante já sabe onde precisa construir a transmissão, com base na localização dos rios, 
a EPE espera a definição dos projetos eólicos vencedores dos leilões para determinar os 
empreendimentos de transmissão. 

A expectativa inicial é que os sistemas de transmissão fiquem prontos num 
prazo provável de 24 meses, desde a licitação do projeto até a conclusão. No entanto, a 
prática tem demonstrado que esse prazo chega a ser de 36 meses, em média.  Por isso, 
não raramente, a interligação das usinas eólicas ao sistema elétrico sofre atrasos 
consideráveis, conforme dados consolidados pela ANEEL (2013), conforme detalhado 
na Tabela 4.2, Tabela 4.3 e Tabela 4.4. 

 
Tabela 4.2: Sistemas de transmissão para eólicas 2012. 

Fonte: ANEEL (2013) 
Sistema UF Estimativa 

de atraso 
Previsão de entrada 

em operação 
Total de parques 

conectados 
Acaraú II CE 22 meses Fevereiro/2014 06 
Igaporã BA 20 meses Março/2014 15 

João Câmara II RN 16 meses Outubro/2013 12 
 

 
Tabela 4.3: Sistemas de transmissão para eólicas 2013. 

Fonte: ANEEL (2013) 
Sistema UF Estimativa 

de atraso 
Previsão de entrada 

em operação 
Total de parques 

conectados 
Igaporã BA 7 meses Março/2014 01 

Ibiapina II CE 12 meses Setembro/2014 05 
João Câmara III RN 17 meses Janeiro/2015 27 

Lagoa Nova RN 18 meses Setembro/2014 08 
Morro do Chapéu BA 13 meses Outubro/2014 03 

 
 

Tabela 4.4: Sistemas de transmissão para eólicas 2014. 
Fonte: ANEEL (2013) 

Sistema UF Estimativa 
de atraso 

Previsão de entrada em 
operação 

Total de parques 
conectados 

Ibiapina II CE 2 meses Setembro/2014 05 
João Câmara III RN 2 meses Janeiro/2015 01 

 
Os motivos dos atrasos da interligação podem ser atribuídos a acúmulos de 

obras sob a responsabilidade da empresa vencedora do certame, demora na emissão de 
licenças ambientais, seja pelos órgãos estaduais ou federal, e a falta de alinhamento 
cronológico entre os leilões de geração e transmissão de energia.  

As consequências desta situação para os empreendedores são indiferentes 
economicamente, pois apesar de não fornecerem energia ao sistema, eles continuam a 
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ser remunerados normalmente por força de lei e do contrato firmado logo após a 
conclusão dos parques eólicos. Segundo a ABEEólica (2013), estima-se que a receita 
anual de projetos parados cheguem a R$ 300 milhões, conforme dados fornecidos pela 
ANEEL.  

Para os consumidores, contudo, o atraso na entrada em operação de parques 
eólicos implica em pagamento de conta mais alta do Encargo de Serviço do Sistema 
(ESS) ou Encargo por Razão de Segurança Energética, usado para cobrir os custos do 
despacho termelétrico fora da ordem de mérito. Nos cálculos da ABEEólica (2013), a 
geração eólica em 2012 alcançou o volume recorde de 771 MW médios em outubro, o 
que evitou o pagamento de R$ 1,6 bilhões de Encargo de Serviço de Sistema - ESS, dos 
quais R$ 500 milhões apenas em dezembro. Se os 622 MW parados tivessem gerado 
energia, a economia teria sido maior, de R$ 500 milhões, elevando a redução do ESS 
para R$ 2,1 bilhões. 

A título de ilustração, vale destacar que atualmente sete usinas eólicas (Alvorada 
e Rio Verde, localizadas na Bahia, e Morro dos Ventos I, III, IV, VI e IX, situadas no 
Rio Grande do Norte), responsáveis por 182 MW de potência, estão com todos os 
aerogeradores montados e pré-comissionados. A operação em teste e comercial dessas 
usinas estão pendentes devido a inexistência das linhas de transmissão associadas 
(ICGs).  

Para resolver esse óbice, que emperra o crescimento do setor e causa prejuízos 
ao consumidor, a EPE vem estudando modificações no planejamento dos certames. A 
ideia é que exista uma previsão do sistema de transmissão antes do leilão dos parques 
eólicos, considerando que a construção destes últimos leva em média o prazo de dois 
anos. Esse modelo pode ser implementado já nos leilões de energia deste ano. Outra 
medida em estudo pelo governo é a eliminação de futuras estações coletoras. Nesse 
caso, os investidores eólicos serão responsáveis pela conexão dos parques com as 
subestações. 

Outra forma de coibir atrasos no escoamento da energia produzida pelos ventos 
é um maior rigor do governo quanto à execução dos projetos de sistemas de 
transmissão, aumentando a fiscalização, inclusive, mediante aplicação de medidas 
coercitivas, a exemplo de multas por descumprimento de obrigação, notadamente 
quanto aos prazos e cronogramas estabelecidos. A título de informação, importa 
destacar que, recentemente, a CHESF, por causa de atrasos em obras de implantação 
das Instalações de Conexão Compartilhada (ICGs) de Acaraú II (CE) e João Câmara 
(RN), foi multada em mais de R$ 9,2 milhões, consoante notícia veiculada pela 
ABEeólica (2013). Essas linhas deveriam estar prontas em maio (Acaraú) e junho de 
2012 (João Câmara), porém a previsão é que só fiquem prontas em fevereiro/2014 
(Acaraú) e outubro (João Câmara) deste ano (2013), representando atrasos superiores há 
um ano.  

A ANEEL estuda uma forma de propor ação judicial em face da CHESF com o 
fim de recuperar os danos causados por atrasos na integração das usinas eólicas ao 
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sistema interligado nacional, medida que, por certo, também ajudará a diminuir os 
prejuízos causados ao setor elétrico nacional e servirá para reprimir novas reincidências. 
Além disto, há de destacar que a ANEEL já noticiou uma série de mudanças nas 
licitações de transmissão e geração. No que diz respeito à licitação para sistemas de 
transmissão, agentes que possuem histórico de penalidades por atrasos em obras só 
podem participar do certame em consórcio. Os prazos para construção dos 
empreendimentos também foram revistos. No caso da geração, nos leilões A-3 só serão 
licitados parques eólicos que já tem conexão prevista, do contrário, o gerador assume o 
risco. Nos leilões A-5, porém, as regras antigas permanecem (ABEEólica, 2013).  

 

4.5 Problemas com ausência de mão de obra 
qualificada 

 
Nesta década, a EPE prevê um aumento de 4,7% ao ano do consumo de energia 

elétrica no país (Plano Decenal de Expansão de Energia 2020), o que significa aumento 
pela procura de mão de obra qualificada nos segmentos de geração e comercialização no 
que se referem às eólicas. Segundo a ABEEólica (2013), atualmente existem mais de 12 
mil postos de trabalho para fabricação de aerogeradores e, até 2020, a perspectiva é de 
geração de mais de 280 mil empregos diretos e indiretos.  

Diante deste cenário é preciso treinamento em condições de trabalho específicas, 
como instalação de um aerogerador de 2,5 MW de potência em uma torre de 110 m de 
altura, amplo conhecimento do setor elétrico brasileiro, de regulação do mercado de 
energia e de economia, profissionais que atestem a viabilidade de um projeto que 
abrange conhecimento em meteorologia, topografia, análise dos ventos etc. 

Nesse passo, ações de incentivo impulsionadas pelo governo federal são de 
grande relevância para preparação de profissionais de nível técnico, superior, doutores e 
mestres na área eólica, bem como em infraestrutura laboratorial e pesquisa. 

Os investidores, por seu turno, precisam também cumprir o seu papel 
proporcionando treinamento profissional. As universidades, em parceria com a 
iniciativa privada ou com governos estaduais, precisam ter como meta o treinamento 
adequado de profissionais a fim de que mantenham a força de trabalho nos locais de 
origem, evitando a evasão de profissionais habilitados. Citem-se como exemplos 
centros que mantém cursos de especialização sobre energia eólica, tais como: as 
Universidades Federais de Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará e a Universidade de 
São Paulo. 
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4.6 Impactos no desenvolvimento econômico e 
social  

 
Em geral, o que se verifica na prática é que as áreas mais favoráveis à instalação 

de fazendas eólicas estão localizadas em terras de particulares (proprietários rurais, 
cooperativas ou entidades governamentais, federais, estaduais ou municipais). Surge, 
assim, a necessidade de firmar contratos de aluguel, cessão de uso ou autorização de 
uso, em conformidade com os dispositivos legais que regem a matéria, visando legalizar 
o acesso dos desenvolvedores dos projetos sem infringir os direitos de propriedade. 

Geralmente os contratos subscritos, trazem em seu bojo uma cláusula de opção 
de curto prazo, assim denominada porque inclui a seguinte condição: após o período de 
estudo, se os testes revelarem bons recursos eólicos e outros fatores indicarem que o 
projeto é viável, as partes se comprometem a firmar o contrato de arrendamento de 
longo prazo. Do contrário, após o prazo de estudo técnico, as partes terão o contrato 
resolvido, sem direito à indenização, retornando ao status quo ante. 

Dentre os benefícios proporcionados pela instalação de um parque eólico em 
terrenos privados, destaca-se a diversificação da renda com o adicional pertinente ao 
arrendamento da terra, sem comprometimento de eventual exploração da agricultura, 
pecuária ou outra atividade econômica, já que a instalação das turbinas ocupa menos de 
5% da área do terreno. Além disto, pode trazer um reforço para a economia região, seja 
pela criação de empregos, seja pelo aumento da arrecadação de impostos para os 
governos locais. 

Quanto aos impactos sociais, destaca-se aqueles incidentes sobre a cultura e 
costumes locais, uso da terra, infraestrutura (por exemplo, água, saneamento, remoção 
de lixo, estradas e habitação), pessoal e sistemas de emergência e educação. 

 

4.7 Impactos ambientais 
 

Conquanto seja considerada uma fonte de energia limpa, não se quer dizer que a 
produção de energia eólica esteja a salvo de provocar impactos ambientais negativos, 
notadamente no que tange ao aspecto visual e a emissão de ruídos provocados pelos 
aerogeradores, à integração da fauna existente na região com os equipamentos 
necessários à captação dos ventos e instalação dos parques eólicos, aos efeitos de 
interferência eletromagnética e o impacto no uso da terra. Existem sim impactos 
negativos no meio ambiente, mas estes são contornáveis e perfeitamente absorvidos na 
medida em que os projetos eólicos sejam bem planejados e adequados à região onde 
serão instalados os parques, além da implantação de inovações tecnológicas. 

Surge daí a necessidade e imprescindibilidade de estudo prévio de impacto 
ambiental a instalação de sítios eólicos, cujas características e respectiva profundidade e 
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abrangência dependem das especificidades de cada projeto e dos efeitos causados em 
função da sua localização (FADIGAS, 2011). 

Sabe-se que um projeto eólico é constituído de 3 (três) fases, quais sejam: 
construção, operação e desativação dos aerogeradores. Cada fase é constituída por um 
conjunto de ações, cujas consequências acarretam maior ou menor dano ao habitat 
natural de espécies da fauna e da flora, como por exemplo, na fase de construção são 
necessários reabilitação e abertura de caminhos, transporte de materiais diversos, 
aberturas de valas, construção de subestação, as quais, muitas vezes, provocam a morte 
de animais, perturbação de locais de repouso, conforme Figura 4.3. Por sua vez, na fase 
de operação, o problema reside na existência do risco de colisão das aves contra as 
turbinas e alteração do habitat natural destas espécies. 

 

 
Figura 4.3: Abertura de estradas em um parque eólico 

Fonte: PAIVA (2011) 
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Para minimizar essas situações estudos são realizados, com lastro no 
acompanhamento de dados obtidos mediante a implantação de metodologias de 
monitoração antes e após a instalação do parque eólico, bem ainda na fase de operação, 
a longo prazo, a fim de que se alcancem os melhores resultados, com identificação de 
medidas mais adequadas à redução de impacto negativo ao ambiente. Dentre estes, pode 
ser citado o estudo detalhado que foi feito na Califórnia – Estados Unidos, do qual se 
pode extrair as seguintes medidas (FADIGAS, 2011): 

� Evitar áreas que se constituem em corredores de migração de aves; 

� Construir parques eólicos com poucas turbinas de maior potência (maior 
tamanho em vez de muitas turbinas de menor potência); 

� Evitar micro-habitats ou zonas de voo ao instalar turbinas individuais; 

� Projetar torres com formas alternativas, que não facilitem que as aves 
fiquem empoleiradas; 

� Remover ninhos, com a aprovação das agências de proteção ao meio 
ambiente, para locais mais adequados; 

� Instalar redes elétricas subterrâneas ou técnicas que evitem que as aves 
possam ser eletrocutadas; 

� Realizar estudos de mitigação específicos nos sítios e estudar causas e 
efeitos de interação das aves com o parque eólico. 

No que se refere ao impacto sobre a fauna, não se pode deixar de registrar que 
segundo pesquisa realizada no ano de 1999, sob estimativa de morte dos pássaros nos 
Países Baixos, verificou-se que o impacto das aves em turbinas eólicas é inexpressivo se 
comparados com as ações humanas relacionadas à caça, linhas de transmissão e tráfego 
de veículos, conforme se observa do Gráfico 4.3: 
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Gráfico 4.3: Estimativa de morte anual de pássaros nos Países Baixos 

Fonte: BOURRILON (1999) 
 

Quanto ao impacto visual que se evidencia da interação dos aerogeradores à 
paisagem local, é preciso ressaltar que alguns setores da sociedade são resistentes à 
instalação de sistemas eólicos em determinadas áreas devido à alteração das 
características naturais e culturais do ambiente e que são do interesse público. 

Na fase de construção do parque a paisagem sofre maior impacto e as soluções 
para diminuição deste problema são diversas e de caráter eminentemente subjetivo, 
podendo ser citadas: 

� Em zonas planas, adoção de padrão geométrico simples ou colocação dos 
aerogeradores ao longo de uma linha reta; 

� Em zonas montanhosas, a solução é a colocação dos aerogeradores ao longo 
da linha de cumeada; 

� Número de aerogeradores reduzidos de maior potência ao invés número 
maior de aerogeradores de menor potência; 

� Preferência por torres tubulares em detrimento das torres de ferro, pintadas 
na base com cores gradientes verdes para melhor camuflagem com a 
vegetação local; 

� Construir edifícios baixos e discretos para não conflitar com a paisagem 
local; 

� Usar um tipo de rede elétrica preferencialmente subterrânea e traçado de 
estradas para interligação das plantas para reduzir o impacto visual; 

� Evitar excesso de iluminação, excesso de placas de propagandas; 
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� Controlar a localização relativa dos diferentes tipos de turbinas, densidade e 
arranjo geométrico para minimizar impactos e conflitos. 

A Figura 4.4 e a Figura 4.5 retratam a paisagem de um parque eólico em fase de 
construção e o impacto no ambiente causado.  

 

 
Figura 4.4: Preparação da fundação de uma torre eólica 

Fonte: DBMAXX (2013) 
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Figura 4.5: Instalação de uma torre eólica 

Fonte: PESCARMONA (2009) 
 

Além das medidas acima mencionadas, podemos sugerir o desenvolvimento de 
projetos paisagísticos junto aos parques eólicos, que tornem a paisagem mais agradável 
àqueles que com ela convivam, o que poderá, no futuro, ser utilizado como ponto de 
exploração turística, a exemplo do que já acontece com as usinas hidrelétricas, criando-
se, assim, ambiente favorável e propício ao conhecimento da produção das eólicas, 
inclusive, quanto ao aspecto ambiental. 

No tocante ao ruído, presente tanto na fase de construção quanto na de operação, 
observa-se que o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, em especial no que se 
refere à aerodinâmica das pás e às partes mecânicas críticas (caixa de engrenagem, 
freios, componentes hidráulicos e eletrônicos), contribuiu de forma significativa para 
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diminuição dos níveis de barulho produzidos pelas turbinas eólicas. Nos dias de hoje, o 
nível de ruído das turbinas modernas equivale à metade daquele produzido pelas 
turbinas dos anos 80. 

Além disto, as exigências do mercado cada vez mais crescente e promissor, 
impulsionam pesquisas que contribuem a cada dia com inovações que minimizam a 
intensidade dos ruídos. Hoje, as turbinas antigas podem passar por um processo 
denominado retrofit16 para diminuir o barulho. Prova desta afirmação, está relacionada 
ao fato de que aerogeradores de grande porte giram com menor velocidade e são 
instalados em alturas maiores, o que contribui para que o ruído seja menos sentido pela 
população que vive em redor dos parques (FADIGAS, 2011). 

Por sua vez, as interferências eletromagnéticas podem ser causadas pelos 
aerogeradores, provocando distorção significativa do sinal recebido de rádio, televisão, 
micro-ondas e celular. No entanto, é possível afirmar que os aerogeradores modernos 
causam menos interferência em função de suas pás serem feitas de materiais compostos 
(fibra de vidro, fibra de carbono e compostos). 

A interferência em um pequeno número de receptores de televisão doméstica é 
um problema pontual que normalmente é sanado com medidas de baixo custo, 
relacionadas, em especial, à utilização de uma série de retransmissores e/ou receptores. 
Turbinas eólicas e sistemas de telecomunicações coexistem em muitos locais da Europa.  

Outra questão que influencia diretamente no trâmite do pedido é o impacto 
ambiental que o projeto causará. A definição do grau de impacto depende de cada 
legislação ambiental estadual e se os danos são pequenos, o processo é simplificado, 
bastando elaboração de um relatório ambiental simplificado (RAS). Se o 
empreendimento causar maior dano, exige-se Estudo e Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA). Contudo, tal regra não é estanque, pois se o parque, apesar de ser 
considerado de pequeno porte, estiver situado próximo a uma área de preservação 
ambiental, exige-se a elaboração de um EIA/RIMA. 

Em relação ao licenciamento ambiental, parte imprescindível a instalação dos 
sítios eólicos, o IBAMA e órgãos estaduais equivalentes são os responsáveis por este 
processo e, nessa parte, a obtenção de licença prévia (LP) pode ser citada como a mais 
delicada, pois aí são analisados todos os documentos e estudos detalhados relativos ao 
projeto.  

Quanto ao acúmulo de obras e à demora na emissão de licenças, o Operador 
Nacional do Sistema – ONS, em seu Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo – PEL 
2013-2014 sugere o acompanhamento especial com exigência de ações junto aos órgãos 
responsáveis pelo licenciamento ambiental ou mesmo junto ao próprio empreendedor a 
fim de cumprir o cronograma de construção. 

                                                 
16 Processo de modernização de algum equipamento já considerado ultrapassado ou fora de norma. 
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No Brazil Windpower 201217, cogitou-se acerca da possibilidade de as licenças 
ambientais serem emitidas antes da participação das empresas nos leilões de energias 
renováveis, atribuindo ao governo a responsabilidade pela agilidade no processo. Essa 
seria uma importante ferramenta para diminuir os atrasos referentes à tramitação de 
processos administrativos, que reduziriam em muito o tempo necessário à entrada em 
operação dos parques eólicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Conferência anual onde são debatidos importantes temas relacionados à fonte eólica. Dentre os seus 
organizadores estão a GWEC, ABEEólica e Grupo Canal Energia. 
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Capítulo 5 

5 Conclusões 

Procurou-se demonstrar nesta dissertação que a energia eólica vem a cada dia se 
tornando uma importante fonte de energia renovável no Brasil desde o PROINFA até a 
implementação do Novo Modelo do Setor Elétrico. Os resultados dos recentes leilões 
que envolveram esse tipo de energia têm demonstrado o quanto os investidores e o 
governo federal acreditam no sucesso da inserção desta fonte na matriz energética do 
país em larga escala. 

Pode-se afirmar que, dentre as fontes renováveis, aquela que reúne as condições 
mais adequadas relativas à complementaridade na geração, agilidade na instalação, 
menor impacto ambiental, reduzido custo e oportunidade de desenvolvimento regional, 
certamente é a energia eólica.  

Primeiro porque a fonte eólica é a que melhor se ajusta à energia hidráulica, pois 
quando não chove, venta e vice-versa. Depois, o prazo de instalação das fazendas ou 
usinas eólicas é mais reduzido, sendo esse ponto facilitador para diminuição da 
burocracia que envolve a viabilização dos projetos. Terceiro, porque no que se refere ao 
impacto ambiental, a energia eólica não requer deslocamento de comunidades, negócios 
ou agricultura, não altera cursos dos rios e não demanda transporte de combustíveis.  

Quanto os custos de se produzir energia através dos ventos, estes são cada vez 
mais reduzidos, graças aos incentivos do governo e ao cenário econômico mundial, bem 
ainda aos avanços da tecnologia. Além disto, há que se dizer que os parques eólicos, 
geralmente localizados em regiões mais afastadas dos grandes polos de investimentos, 
proporcionam o desenvolvimento do local, não apenas durante as obras, mas também a 
partir da sua entrada em operação. 

Contudo, esse cenário favorável precisa ultrapassar certos óbices. Planejamento 
de longo prazo para o setor, com regras definidas que favoreçam a economia de larga 
escala, beneficiará não apenas fabricantes e investidores, mas a economia como um 
todo, pois criará mais empregos e capacitação tecnológica. Outro fator a ser considerado 
está relacionado à inserção dos custos ambientais na avaliação econômica do projeto, 
notadamente, a possibilidade de obtenção de receita adicional com a venda de créditos 
de carbonos e certificados verdes, prática comum em países europeus (FADIGAS, 
2011). 



 93 

Do ponto de vista estratégico, importante ressaltar que o Brasil tem chances 
reais de se tornar um polo gerador de tecnologia eólica e exportador de equipamentos, 
mas para isso necessário se torna investir no processo de formação de profissionais 
especializados, fomentar a educação e fortalecer os cursos técnicos, de graduação e pós-
graduação, especialização, mestrado e doutorado. 

É fundamental que o Governo adote medidas de incentivo à energia eólica, 
como demonstrado nesta pesquisa, pela análise de viabilidade de um projeto eólico 
hipotético. Países como China e Índia, por exemplo, alcançaram a colocação de 
primeiro e quinto lugares no ranking mundial (dados de dezembro de 2011) mediante 
aplicação de políticas fiscais favoráveis. A Índia estimulou a depreciação acelerada de 
80% para projetos eólicos, a isenção de imposto de renda por dez anos e empréstimos a 
condições suaves, já a China, através da edição da Lei de Energias Renováveis, 
conseguiu impulsionar cada vez mais o mercado local, obrigando empresas prestadoras 
de serviços públicos a adquirir a totalidade da energia produzida a partir de fontes 
renováveis. 

 Ressalte-se que a conjuntura econômica, o quadro político, o risco do país ou do 
negócio, a quantidade e a qualidade do crédito, a estabilidade da legislação e da 
regulação específica, a presença de subsídios e incentivos fiscais e a existência de 
política de longo prazo são aspectos fundamentais que devem ser considerados quando 
da análise para o investimento em determinado negócio porque, de alguma forma, 
influenciam no fluxo de caixa dos projetos, consoante demonstrado no estudo de caso. 
Por isso, o conhecimento das condições de contratação junto ao agente financeiro é 
fundamental para a análise da viabilidade do projeto, proporcionando ao investidor 
segurança necessária quanto ao retorno do investimento dentro de prazos razoáveis. 

Por fim, dentro do que se constatou ao longo desta dissertação, para se alcançar 
um cenário com melhores indicadores de retorno do investimento de um projeto eólico, 
o Brasil está no caminho certo, sendo necessário, porém, ajuste do preço de 
fornecimento a um patamar em torno de R$ 105,00/MWh, do custo médio de 
investimento equivalente a R$ 3.200,00/kW ou menos e prazo de amortização 
equivalente a vida útil do projeto, ou seja, 20 anos.  

Além disto, cabe ao país melhorar a infraestrutura rodoviária e portuária, 
estimular cursos técnicos, universitários, especializações, mestrado e doutorado a fim de 
reduzir a carência por mão de obra especializada, eliminar atrasos quanto à tramitação 
de processos administrativos relacionados ao licenciamento ambiental, estimular 
recursos financeiros por parte das instituições financeiras e sincronizar os cronogramas 
das obras de conexão com as de implantação dos parques eólicos, facilitando a 
interligação ao SIN. 

Superados os obstáculos, a energia eólica atuará como importante mola 
propulsora do crescimento do país, notadamente pelos seus benefícios sociais, 
ambientais e econômicos. A avaliação da viabilidade técnico-econômica de projetos de 
geração eólica tende a ser uma importante ferramenta para esta realidade futura, pois 
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quando empregada, permitirá aos pesquisadores, investidores e interessados o acesso a 
informações seguras e relevantes quanto ao retorno dos investimentos. 
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Anexo A 

TUTORIAL DOS CÁLCULOS 
UTILIZADOS PELO RETScreen 

Modelo de Análise Financeira 

 

O Modelo de Análise Financeira RETScreen, permite que o usuário insira vários 
parâmetros financeiros: como taxas de desconto, etc.,  para calcular automaticamente 
principais indicadores de viabilidade financeira, tais como a taxa interna de retorno, 
payback simples, valor presente líquido, etc. 

Esta seção apresenta as equações utilizadas no modelo RETScreen Análise 
Financeira. As fórmulas utilizadas são baseadas em terminologia financeira padrão, 
pode ser encontrada na maioria dos livros didáticos que tratam de assuntos financeiros 
ou livros de análise de projetos. 

 

Pagamentos da Dívida 

 

Os pagamentos da dívida são executado através de um fluxo constante de 
pagamentos regulares que duram um número fixo de anos (conhecido como o prazo da 
dívida). O pagamento da dívida anual D é calculada utilizando a fórmula: 

 

Onde: 

C é o custo inicial do projecto global; 

fd é o rácio da dívida18; 

                                                 
18 O rácio da dívida é uma relação entre a dívida da empresa com seus ativos. Ela é 
definida como a razão da dívida total pelo total de ativos. Um rácio da dívida maior do 
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id é a dívida da taxa de juro anual efectiva; 

N′ é o tempo da dívida em anos; 

 

O pagamento da dívida anual, conforme é dada pela equação acima, pode ser 
dividido em pagamento para a divida principal Dp,n e o pagamento da divida de juros Di,n 
conforme equação abixo: 

 

Onde: 

D pagamento da dívida anual; 

Dp,n é o pagamento da dívida principal; 

Di,n é o pagamento da dívida de juros 

 

Ambos Dp,n e Di,n pode variar de ano para ano, e são calculados por funções 
padrão construídos em Microsoft Excel. 

Fluxos de caixa antes de impostos 

O cálculo do fluxo de caixa se mantém, numa base anual, com todas as despesas 
(saídas) e rendas (entradas) geradas pelo projeto de energia eólica. Esta sub-seção 
apresenta as fórmulas utilizadas em RETScreen para determinar os fluxos de caixa de 
um projeto, antes de considerar os impostos. 

 

Saídas de Caixa 

Para o ano zero, o fluxo de caixa antes do imposto Cout,0 é calculada como: 

 

Onde: 

Cout,0  é o custo de saída no ano 0; 

                                                                                                                                               
que um significa que uma empresa tem mais dívidas do que bens, enquanto uma 
proporção menor do que um significa que uma empresa tem mais ativos do que dívida. 
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C é o custo inicial do projecto global; 

fd é o rácio da dívida 

Para os anos seguintes, o fluxo de caixa antes dos impostos é calculado como: 

 

Onde: 

Cout,0 é a saída de caixa; 

n é o ano; 

CO&M  é a operação anual e os custos de manutenção incorridos pelo projeto de 
energia eólica; 

r i é a taxa de inflação; 

Cfuel é o custo anual de combustível ou eletricidade; 

re é a taxa de aumento dos custos de energia; 

D é o pagamento da dívida anual; 

Cper são os custos periódicos ou créditos incorridos pelo sistema 

 

Entradas de Caixa 

Para o ano zero, o fluxo de caixa antes de impostos Cin,0  é simplesmente igual 
aos incentivos e subvenções IG: 

 

Para os anos seguintes, o fluxo de caixa antes dos impostos é calculado como: 

 

 

 

Onde: 

Cin,0 é a entrada de caixa; 

n é o ano; 
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Cener é a economia de energia anual ou renda; 

re é a taxa de aumento dos custos de energia; 

Ccapa é a redução de capacidade anual ou renda; 

r i é a taxa de inflação; 

CRE é a produção de crédito com a energia renovável anual; 

rRE é taxa de crédito; 

CGHG é a redução de rendimentos; 

rGHG é taxa de crédito 

Fluxos de caixa antes de impostos 

O fluxo de caixa antes dos impostos Cn para o ano corrente é simplesmente a 
diferença entre a entrada de caixa antes de impostos e a saída de caixa antes dos 
impostos. 

 

Onde: 

Cn é o fluxo de caixa; 

Cin,n  é a entrada de caixa; 

Cout,n é a saída de caixa. 

 

A depreciação dos ativos 

O cálculo da depreciação do ativo (ou do subsídio de custo de capital) depende 
do método de depreciação escolhido pelo usuário na planilha Resumo Financeiro: as 
escolhas são "Nenhum", "Saldo Decrescente", ou "Em linha reta". A depreciação anual 
dos ativos é. utilizada no modelo para o cálculo do imposto de renda e indicadores 
financeiros.  

Quando não há depreciação, o modelo assume que o projeto é totalmente 
capitalizado no início, não são depreciados ao longo dos anos. No final da vida útil do 
projeto, a depreciação é igual ao valor depreciado, ou total dos ativos.  
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Saldo Decrescente 

O método de depreciação de saldo decrescente deprecia o ativo mais 
rapidamente nos primeiros anos do projeto, levando a depreciação mais cedo.  

Para o primeiro ano (ano zero), o custo de capital é CCA0 é calculado usando a 
parte dos custos iniciais totalmente contabilizados durante o ano de construção: 

 

Onde δ é a base de cálculo de depreciação utilizado para especificar qual parte 
dos custos iniciais são capitalizados e podem ser amortizados para fins fiscais. A parte 
que não são depreciados são considerados totalmente contabilizados Durante o ano de 
construção (ano 0). O patrimônio depreciado no final do ano zero, UCC0 é calculada 
através de: 

 

Para os anos seguintes, o custo de capital é dada por: 

 

Onde d é a taxa de depreciação e UCCn 1 é o custo de capital depreciado no final 
do período (n- 1), dado como: 

 

Finalmente, no fim da vida do projecto (ano N), a porção restante da depreciação 
do custo de capital é considerada totalmente contabilizada. 

 

De modo que o custo do patrimônio depreciado no final se torna zero: 

 

Depreciação em linha reta 

Com o método de depreciação linear, o modelo de análise financeira 
capitalizados assume que os custos do projeto, conforme especificado pela base de 
cálculo da depreciação, são como uma taxa constante depreciado durante o período de 
amortização. A parcela dos custos iniciais não são capitalizados, considerado despesa 
Durante o ano de construção, ou seja, ano 0. Neste método, são utilizadas as seguintes 
fórmulas: 
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Para o ano zero, e para os anos seguintes Dentro do período de amortização: 

 

Onde Nd é período de amortização em anos definido pelo usuário. 

 

Imposto de Renda 

 

O modelo de análise financeira assume uma taxa de imposto de renda único 
válido e constante durante toda a vida do projeto e aplicado ao lucro líquido. 

O lucro tributável líquido é derivado do fluxos de caixa do projeto e saídas 
assumindo que todas as receitas e despesas são pagas no final do ano em que são 
obtidos ou incorridos. O montante do imposto Tn para o ano n é igual à taxa efectiva de 
imposto t, especificados pelo usuário, multiplicado pelo lucro líquido naquele ano, In: 

 

O lucro líquido do primeiro ano e dos subsequentes é calculado como: 

 

Onde  

Cn é o fluxo de caixa anual antes de impostos; 

Dp,n é o pagamento de capital; 

e CCAn é o subsídio de custo de capital 

 

Para o ano 0, o lucro líquido é simplesmente: 

 

onde IG é o valor dos incentivos e subvenções. 
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Fluxo de caixa após impostos 

O fluxo de caixa após impostos é calculada da seguinte forma: 

 

Onde  

Cn é o fluxo de caixa líquido; 

Tn os impostos anuais. 

Indicadores de viabilidade financeira 

Esta sub-seção apresenta diversos indicadores de viabilidade financeira 
calculada automaticamente pelo software RETScreen na planilha Resumo Financeiro. 
Com base nos dados inseridos pelo usuário, eles fornecem indicadores financeiros para 
o projeto que está sendo analisado, facilitando o processo de avaliação do projeto para 
os planejadores e tomadores de decisão. 

Taxa interna de retorno (TIR) e retorno sobre o investimento 
(ROI)  

A taxa interna de retorno TIR é a taxa de desconto que faz com que o Valor 
Presente Líquido (VPL) do projeto seja zero. Ela é calculada resolvendo a equação a 
seguir. 

 

Onde 

N é a vida do projeto em anos; 

Cn é o fluxo de caixa para o ano n; 

Observe que C0 é o capital próprio do projeto menos incentivos e subvenções, 
este é o fluxo de caixa para o ano zero. A TIR pré-imposto é calculado usando os fluxos 
de caixa antes de impostos, enquanto a TIR depois do imposto é calculado usando os 
fluxos de caixa após impostos. 
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Retorno Simples  

O retorno simples SP é o número de anos que leva para o fluxo de caixa 
(excluindo os pagamentos da dívida) igualar o investimento global (que é igual à soma 
da dívida e capital próprio). 

 

Onde, anteriormente todas as variáveis foram definidas 

 

 

Para o ano positivo do fluxo de caixa 

O fluxo de caixa ano positiva é o primeiro ano que o fluxos de caixa acumulados 
para o projeto são positivos. Ele é calculado resolvendo a equação para NPCF seguir: 

 

onde  é o fluxo de caixa após impostos no ano n. 

O valor presente líquido 

O valor presente líquido VPL de um projeto é o valor de todos os fluxos de caixa 
futuros, descontados à taxa de desconto, em moeda de hoje. Ele é calculado 
descontando todos os fluxos de caixa, dado pela seguinte fórmula: 

 

onde r é a taxa de desconto. 
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Economias de ciclo de vida anual 

A economia do ciclo de vida anual ALCS são as poupanças anuais com 
exatamente a mesma vida e valor presente líquido do projeto. Ela é calculada através da 
seguinte fórmula: 

 

Relação Custo-Benefício (B-C) 

A relação custo-benefício é uma expressão da rentabilidade relativa do projeto. 
É calculado como a razão entre o valor presente das receitas (renda e / ou de poupança) 
menos os custos anuais ao patrimônio do projeto. 

 

 

Cobertura do serviço da dívida 

A cobertura do serviço da dívida DSC é a relação entre os benefícios 
operacionais do projeto sobre o pagamento da dívida. Este valor reflete a capacidade do 
projeto de gerar a liquidez de caixa necessário para cumprir os pagamentos da dívida. A 
cobertura do serviço da dívida DSCn para o ano n é calculado pela divisão do lucro 
líquido (fluxo de caixa líquido antes da depreciação, pagamentos de dívidas e impostos) pela 
dívida da operação de pagamentos (principal e juros). 

 

Onde, 

COIn é o lucro operacional acumulado do ano n, definido como: 
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O modelo de Análise Financeira Calcula a cobertura do serviço da dívida para 
cada ano do projeto. 

Custo de Produção de Energia 

O custo de produção de energia Cprod é obtida resolvendo a equação: 

 

Onde 

 

 

 

Custo de redução de emissões de GEE 

O custo de redução de emissões de GEE representa o custo nominal negociado a ser 

efectuado por cada tonelada de GEE evitadas. É calculado pela equação: 

 

Onde ALCS é a economia do ciclo de vida anual calculada, e ∆GHG é a redução 

anual de emissões de GEE, calculado na planilha de Análise de GEE 

 

 

 
  



 110 

Anexo B 

CD com Arquivos Eletrônicos 
 

Os arquivos eletrônicos citados e utilizados no presente trabalho encontram-se 
no CD anexado. O CD em foco possui uma pasta representada na Figura B.1 

 
Figura B.1: Pasta do CD anexado 

 

A pasta Cenários possui os seguintes arquivos: 

 

Figura B.2: Arquivos da pasta cenários 

 


