
Finlandesa Wärtsilä vende outra térmica ao Brasil 

A Wärtsilä - empresa finlandesa, que produz maquinário para geração de energia e propulsão 
marítima - acaba de fechar contrato no valor de 80 milhões de euros para a construção de 
uma usina termelétrica em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, com a Maracanaú 
Geradora de Energia, uma produtora independente de energia. A planta, que entrará em 
operação no início de 2010, terá potência instalada de 168 MW.  

Ainda está em negociação a assinatura do contrato de Operação e Manutenção (O&M). "Este é 
o terceiro projeto de usina anunciado somente nos primeiros quatro meses do ano", diz 
Robson Campos, diretor de Energia da empresa.  

A usina será construída em regime de EPC (engineering, procurement and construction) e será 
composta por oito motores Wärtsilä 20V46F, que funcionarão com óleo combustível pesado. 
Este é o primeiro pedido no mundo para este tipo de motor, que foi lançado em setembro de 
2007.  

Maracanaú possui a segunda maior arrecadação do Ceará e está localizada no setor industrial 
de Fortaleza. A construção será iniciada em agosto deste ano e ocupará uma área de 15 
hectares. Durante as obras serão gerados cerca de 600 empregos diretos. A planta foi 
contratada pelas distribuidoras em leilão de energia nova promovido pela ANEEL em julho de 
2007 para fornecer energia flexível que funcionará como reserva do sistema hidrelétrico 
brasileiro. 

Estima-se que a usina funcionará por cerca de 2.000 horas ao ano, no período em que os 
reservatórios das hidrelétricas estiverem baixos, entre os meses de dezembro e abril. Como o 
Brasil produz óleo pesado, o combustível pode ser usado para cobrir uma eventual necessidade 
de energia extra durante o período de baixa hidraulicidade.  

A Wärtsilä já instalou mais de 4 mil usinas termelétricas no mundo, com capacidade superior a 
30 mil MW, sendo 4.500 MW na América Latina, onde tem projetos de expansão. Na área 
marítima, os motores da Wärtsilä equipam 65% dos navios de cruzeiro construídos nos últimos 
três anos. Criada em 1834, a Wärtsilä tem cerca de 17 mil funcionários em mais de 70 países.  

A empresa chegou ao Brasil em 1990, onde emprega mais de 400 funcionários. Opera seu 
escritório matriz e um centro de serviços no Rio de Janeiro, além de outro centro de serviços 
em Manaus. A empresa projetou e construiu 17 usinas no país, e com as novas usinas, gerará 
mais de 1200 MW.  

Na área naval, a companhia tem no Brasil base instalada com capacidade superior a 800MW 
em mais de 200 navios e embarcações, totalizando uma capacidade instalada de mais 1.500 
MW.  
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