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Governo corre para superar obstáculos e colocar novas hidrelétricas em leilão, já em dezembro 

 

 
Edison Lobão, ministro de Minas e Energia, no seminário "Os desafios e oportunidades da 

matriz energética brasileira", realizado em Brasília: "Não podemos abrir mão do que a 

natureza nos deu". 

  

Com uma matriz energética diferenciada em relação aos outros países, e em que as fontes 

renováveis representam 45% da energia produzida, muito acima do percentual de 8% apurado 

nas nações que integram a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o Brasil deverá continuar privilegiando fontes limpas, como hidrelétricas, eólicas, 

biomassa de cana-de-açúcar e etanol. 

  

"Estamos preocupados com eficiência energética e redução da emissão de dióxido de carbono, 

por isso a nossa expansão se dará com fontes renováveis", afirmou Edison Lobão, ministro de 

Minas e Energia, que abriu o seminário "Os desafios e oportunidades da matriz energética 

brasileira", realizado pelo Valor, na terça-feira, em Brasília. Lobão salientou ainda que o Brasil 

utiliza apenas um terço do seu potencial hidrelétrico estimado em 260 mil MW. "Não podemos 

abrir mão do que a natureza nos deu", ressaltou. 

  

Na área de geração de energia elétrica, preveem-se investimentos de R$ 190 bilhões até 2020, 

sendo que desse montante cerca de R$ 100 bilhões serão destinados a novas usinas que ainda 

não foram contratadas ou autorizadas. Desse total, 55% são de projetos hidrelétricos e 45% 

seriam de outras fontes renováveis. 

  

Para avançar, no entanto, será preciso superar obstáculos. No leilão a ser realizado em 

dezembro, o governo federal previa colocar oito hidrelétricas com potencial somado de 1.750 

MW, mas os dois maiores projetos a serem licitados - São Manoel (700 MW) e Sinop (400 MW) 

- ambos no Estado do Mato Grosso, ainda têm entraves a serem contornados. O caso mais 

grave é da hidrelétrica de São Manoel, no rio Teles Pires. Na última semana, durante processo 

de audiência pública, quatro funcionários da Funai, dois da Empresa de Pesquisas Energéticas 

(EPE) e um antropólogo foram sequestrados por índios da tribo Kururuzinho, que protesta 

contra a usina. 

  

Os funcionários foram liberados no início desta semana. "Esses contratempos podem 

atrapalhar os planos", disse o presidente da EPE, Mauricio Tolmasquim. 

  

Não bastasse o sequestro, outro problema paira sobre a usina: o Ministério Público Federal do 

Mato Grosso editou liminar determinando que o estudo e o relatório de impacto ambiental do 

empreendimento sejam traduzidos para o idioma das etnias locais, o que pode alongar o 

processo de licenciamento em 90 dias, o que inviabilizaria sua participação no leilão de 

dezembro. "Interessante que os índios usam internet e leem jornais em português, a língua 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



não parece obstáculo", disse Tolmasquim, que ressaltou que o governo corre para superar os 

empecilhos. 

  

O avanço dessas obras tem significado importante: o de construir usinas hidrelétricas na 

região Amazônica, que detém cerca de 60% do potencial hidráulico do país. Apenas 7% desse 

rico bioma já foi explorado para fins de geração de energia elétrica. 

  

"A questão é conciliar a preservação da biodiversidade com a construção de hidrelétricas", 

destacou Tolmasquim. Para ele, não são assuntos excludentes. Ele exemplifica com o projeto 

da usina de Belo Monte, que prevê como compensação ambiental a criação de duas unidades 

de conservação ambiental, que devem criar corredores de biodiversidade, além de 

investimentos em matas ciliares. "O setor elétrico pode ser vetor de recuperação", afirma. 

  

Atrasos na contratação de hidrelétricas ou de fontes alternativas implicam o avanço de energia 

térmica, como já prevê o Plano Decenal 2020 do governo federal. "A partir de 2013, não se 

prevê a contratação de térmicas na matriz, mas contratempos poderão fazer com que a opção 

volte a ser analisada, o que seria mais caro e poluente", destacou Ricardo Savoia, gerente do 

núcleo de estudos econômicos da consultoria Andrade & Canellas. Até 2020, será necessário 

contratar 20 mil MW de energia limpa para atender à demanda, que deverá crescer 5,1% ao 

ano no período analisado. 

  

O avanço das hidrelétricas na região Amazônica tem incorporado outro conceito: o das usinas 

a fio d'água, que, por aproveitarem a vazão do rio, dispensam a construção de grandes 

reservatórios como os que eram feitos antigamente, reduzindo a área alagada. A questão é 

que, ao se dispensar a construção dos reservatórios, diminui-se a energia armazenada, uma 

vez que no período de chuvas esses grandes lagos acumulam água para geração posterior. Em 

períodos de estiagem, o trabalho é inverso, o que exige o acionamento de outras fontes para 

dar segurança ao sistema. 

  

Como o governo tem um planejamento hidrotérmico, essa escolha exige uma energia de 

segurança térmica, já que sem água essas hidrelétricas param de funcionar. Esse acionamento 

tem custo. "As hidrelétricas com reservatório permitem maior eficiência da gestão do sistema", 

afirmou no seminário Paulo Pedrosa, presidente da Associação Brasileira de Grandes 

Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace). 

  

Ainda que o Brasil tenha preservado potencial para manter uma matriz predominantemente 

limpa, um outro problema existente é a estrutura de custos da energia. Os preços da energia 

eólica no leilão de agosto chegaram a R$ 99 - patamar bem distante dos R$ 301 verificados no 

início do Proinfra, em 2004, ou dos R$ 164 apurados em 2009, quando foi realizado o primeiro 

leilão de eólicas. 

  

Em paralelo, a energia gerada pelas hidrelétricas no país tem um dos mais baixos custos de 

produção. Mas isso não é percebido na hora de pagar a conta. "Parte da questão é das tarifas 

e encargos, que representam metade da conta, e com a revisão periódica das tarifas, que está 

sendo iniciada, esse percentual pode subir", diz Pedrosa. Estimativas da Abrace apontam que 

os encargos podem atingir R$ 18 bilhões esse ano - em 2010, ficaram em R$ 16,3 bilhões. 

 

 
 

Participação de fontes alternativas deve representar 16% do total até 2020 

Roberto Rockmann 

 

A participação das fontes alternativas na matriz elétrica nacional irá se multiplicar nessa 

década. Entre 2011 e 2020, fontes renováveis como usinas eólicas, de biomassa de cana-de-

açúcar e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) devem ter uma expansão média anual de 

12%, mais do que o dobro da demanda anual prevista para os consumidores. Esse conjunto de 

fontes alternativas, que em 2009 respondiam por 7,4% da potência instalada, deve aumentar 

sua participação para 13% em 2014 e 16% em 2020, segundo o Plano Decenal 2020, do 

governo federal. 
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Mas, para que esse cenário se confirme, um dos desafios será dosar o avanço gradual dessas 

fontes, permitindo que cada uma consiga espaço na matriz de forma equilibrada. "Terão de ser 

contratados 20 mil MW até o fim da década, entre hidrelétricas e alternativas; enquanto as 

eólicas têm grande avanço, as PCHs não conseguem ser competitivas e as usinas de biomassa 

ainda não decolaram", disse Ricardo Savoia, gerente do núcleo de estudos econômicos da 

consultoria Andrade & Canellas. 

  

A PCH, que foi vedete do setor no início dos anos 2000, quando, por atraso no licenciamento 

das hidrelétricas, muitas empresas apostaram nesse nicho, agora passa por uma fase de 

entressafra. "O custo de investimento das PCHs teve alta de 45% em cinco anos, e o preço da 

energia chegou a R$ 135 o MWh, acima das eólicas e outras fontes", disse o chefe do 

departamento de energias alternativas do BNDES, Antonio Carlos Tovar. "O potencial desse 

setor é imenso, chega a 17,5 GW, o que não pode ser abandonado", afirmou Miguel Saad, 

presidente da CPFL Renováveis. 

  

No leilão realizado em agosto pelo governo federal, apenas 19 projetos de PCHs, com potência 

instalada de 302 MW foram cadastrados, enquanto 296 projetos de eólicas com capacidade de 

7.500 MW foram inscritos e 12 projetos de biomassa com 700 MW foram listados. Na fase final 

do leilão, nenhum projeto de PCH foi contratado, enquanto foram negociados 2 GW de energia 

eólica e 555 MW de biomassa. 

  

Segundo Saad, duas ideias para estimular a retomada das PCHs seriam realizar leilões 

específicos para a fonte e conceder incentivos fiscais, com redução de tributos como IPI, ISS, 

ICMS, como adotado para as fabricantes de equipamentos de energia eólica. 

  

Para o presidente da Bioenergy, Sergio Marques, o foco da questão tem de ser ampliado. A 

demanda do mercado por fontes alternativas é cíclica. "Ontem as PCHs eram as estrelas, hoje 

se fala em eólica, mas daqui a pouco ela deve perder competitividade e a energia solar deverá 

ser a grande vedete dos próximos anos", destacou Marques. 

  

Hoje o principal obstáculo para gerar energia a partir da luz do sol é a tecnologia e o preço. O 

Brasil não tem um parque industrial instalado de fabricantes de painéis fotovoltaicos, o que 

implicaria a importação de peças e equipamentos, mas esse é um segmento que poderá ser 

desenvolvido no país nos próximos anos. "As duas únicas tecnologias que têm preços 

declinantes no mundo são a eólica e a solar, porque a térmica pode ter tido queda, mas muitos 

países estão ampliando as compensações para instalação desse tipo de usina, e isso entra na 

conta final", afirmou o presidente da Bioenergy. 

 

 
 

Fabricantes de máquinas prospectam novas áreas 

Roberto Rockmann  

 

Mercado Indústria prevê década de negócios promissores no país 
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Marcos Costa, da Alstom: "A expectativa é de que a eólica continue a se apresentar como 

alternativa competitiva em relação às fontes convencionais". 

  

De olho em mais de R$ 230 bilhões que deverão ser investidos em projetos de geração, 

distribuição e transmissão de energia elétrica até 2019, segundo estimativas da Empresa de 

Pesquisas Energéticas (EPE), os fabricantes de bens de capital esperam uma década 

promissora de negócios pela frente e estão investindo para atender à uma carteira crescente 

de pedidos. Hidrelétricas, usinas eólicas e as redes inteligentes de distribuição, uma novidade 

incorporada há anos nos Estados Unidos e na Europa, são as grandes apostas de diversas 

companhias que atuam no fornecimento de máquinas e equipamentos de energia. 

  

A francesa Alstom está de olho nas oportunidades. No ano fiscal passado, iniciado em abril de 

2010 e encerrado em março de 2011, a empresa registrou pedidos de R$ 2 bilhões e vendas 

de R$ 1,68 bilhão para o setor de geração no Brasil, visto como um dos países com maiores 

possibilidades de aumento nos investimentos em infraestrutura, com destaque para a área de 

geração e transmissão. 

  

"O país teve uma demanda recorde no uso de energia elétrica em 2010, resultado da 

retomada do crescimento econômico. Nesse contexto, os investimentos em acréscimo de 

capacidade são cada vez mais necessários, deixando o mercado aquecido e abrindo muitas 

possibilidades de negócios", afirma Marcos Costa, vice-presidente dos setores de energias 

renováveis e energia térmica da Alstom para a América Latina. Uma das oportunidades está 

em energia eólica, segmento que deverá aumentar sua capacidade de 1.000 MW para 7.000 

MW até 2015 na matriz elétrica do país. 

  

A Alstom irá inaugurar, em novembro, sua primeira fábrica de aerogeradores no Brasil, em 

Camaçari (BA), com um investimento de R$ 50 milhões. "A área de energia eólica está 

crescendo neste momento no país. Vamos dar início agora às nossas produções locais e 

fechamos os primeiros contratos recentemente. A expectativa é de que a eólica continue a se 

apresentar como alternativa competitiva em relação às fontes de energia convencionais, como 

a hidráulica e a térmica", explica o executivo. 

  

Outro foco de atenção está na área de energia hidrelétrica. A unidade de Taubaté, responsável 

pela produção de equipamentos para esse segmento, está recebendo investimentos de € 11 

milhões neste ano. "Estamos otimistas em relação aos novos projetos. Além de participar das 

principais hidrelétricas em construção neste momento, como Santo Antonio, Jirau, Belo Monte 

e Teles Pires, estamos preparados para atender aos novos projetos que serão realizados, por 

meio da planta de Taubaté e da IMMA, joint-venture com a Bardella, instalada em Porto 

Velho", diz Costa. Ele ainda frisa que não apenas hidrelétricas no Brasil estão na mira, mas 

também as usinas instaladas na América Latina. 

  

A expansão do segmento eólico está no radar também da ABB, que em 2009 criou um 

segmento específico na empresa para atender esse nicho. Aos poucos, a companhia tem 
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avançado na nacionalização de peças usadas nessas usinas movidas à força dos ventos, como 

motores e inversores. Em junho, anunciou a aquisição de 125 mil m2 de área fabril em 

Sorocaba (SP), que se tornará o quarto complexo do grupo no Brasil. "Essa nova unidade 

permitirá que tenhamos novos produtos em toda o setor de energia, assim como aumentar a 

nacionalização de alguns componentes no segmento de eólica", diz Américo Nunes, diretor da 

área de produtos de potência da ABB. 

  

A companhia também adquiriu recentemente a Ventyx, fornecedora de software para energia e 

concessionárias. Esse negócio abre a oportunidade de a ABB oferecer soluções de redes 

inteligentes (smart grid, em inglês) e de maior automação tanto para empresas do setor 

elétrico como para grandes consumidores no Brasil. 

  

"As redes inteligentes permitem que as máquinas e equipamentos conversem entre si, 

buscando uma melhor otimização e eficiência. Nesta década deveremos ver muitas inovações 

nesse sentido no Brasil e tecnologias de automação sendo cada vez mais usadas, o que abre 

muitas oportunidades de negócios para a empresa", afirma Nunes. 

  

O mercado em expansão no Brasil está levando a empresa a prospectar outras oportunidades, 

o que pode levar a aquisições no país, nas regiões Sudeste, Sul ou Nordeste. O foco são 

negócios voltados para soluções para a área de energia, indústria e óleo e gás. "Estamos de 

olho em negócios que agreguem bastante tecnologia e automação", afirma Nunes. A área de 

energia abrange outros setores da infraestrutura, como sistemas de acionamento de trens e 

em motores elétricos para as indústrias. 

 

 
 

Leilões dão suporte a mais encomendas domésticas 

Roberto Rockmann  

 

 
Eduardo Lopes, da Wobben: o potencial do setor poderá ser ampliado pelo mercado livre e 

pela autoprodução. 

 

O crescimento do setor eólico tem ampliado os negócios da Wobben, subsidiária no Brasil do 

grupo alemão Enercon. Primeira fabricante de aerogeradores no Brasil, onde iniciou operações 

na década de 1990, a empresa inaugurou no primeiro semestre deste ano sua terceira unidade 

verde-amarela, instalada no Rio Grande do Norte, e que emprega 240 funcionários. As duas 

outras fábricas estão em Sorocaba e no Ceará. Até 2004, antes da criação do Programa de 
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Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfra), a companhia buscava 

sobreviver com foco no mercado externo. Com o estímulo à contratação de fontes alternativas 

e os leilões de energia eólica, os pedidos do mercado interno alcançaram outro patamar. 

  

"A unidade no Rio Grande do Norte nos permite ficar mais próximos de nossos clientes, e o 

Estado tem grande potencial", diz Eduardo Lopes, diretor comercial da Wobben. Um dos 

pedidos atendidos pela empresa no Estado é o da CPFL, que constrói um parque eólico na 

região. Desde 2009, com a realização de leilões exclusivos para a energia eólica, têm sido 

contratados por ano cerca de 2 mil MW dessa fonte na matriz elétrica nacional. Para os 

próximos anos, deverá ser mantido esse patamar. 

  

"O potencial do setor é muito grande porque ainda poderá ser ampliado pelo mercado livre e 

pela autoprodução. Mas a concorrência será cada vez maior, porque há novos players de olho 

nessas oportunidades, o que poderá reduzir as margens", explica Lopes. A empresa obteve 

contratos de 600 MW nos leilões realizados em 2009, 2010 e 2011, sendo que há ainda 

perspectiva de obtenção de novos negócios, já que alguns empreendedores ainda não 

firmaram contratos de compra de equipamentos. 

  

De acordo com o Plano Decenal até 2020, o sistema de transmissão vai ganhar 42 mil 

quilômetros de linhas, passando para 142 mil km de extensão. Estima-se que serão aplicados 

R$ 46,4 bilhões, sendo R$ 30 bilhões em linhas de transmissão e R$ 16,4 bilhões destinados a 

subestações, incluindo as instalações de fronteira. 

  

Na área de geração de energia elétrica, estão previstos investimentos de R$ 190 bilhões até 

2020. Desse montante, cerca de R$ 100 bilhões destinam-se a novas usinas ainda não 

contratadas ou autorizadas, sendo que 55% seriam de projetos hidrelétricos e 45%, de outras 

fontes renováveis. Entre os projetos hidrelétricos que devem chamar a atenção das fabricantes 

de bens de capital, está a hidrelétrica de São Luiz dos Tapajós, no rio Tapajós, com capacidade 

de 6.133 MW, que o governo trabalha para licitar no fim de 2012 ou início de 2013. 

 

 
 

Geração solar ensaia os primeiros passos em estádios 

Roberto Rockmann 

 

Projetos de geração de energia a partir da luz do sol têm começado a ganhar espaço no setor 

elétrico. No fim de agosto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a Coelba, 

concessionária que atua no Estado da Bahia, a implementar um projeto para geração solar 

fotovoltaica no estádio de futebol Governador Professor Roberto Santos (Pituaçu), na capital 

baiana, que deverá se tornar o primeiro do Brasil a ter esse tipo de iluminação. 

  

A estimativa de geração anual é de 630 megawatts/hora e a entrada em operação da usina 

está prevista para o fim deste ano, em um jogo do time do Bahia contra o Ceará, pelo 

Campeonato Brasileiro de Futebol. Como a geração prevista será aproximadamente 75% 

superior à carga do estádio, a energia excedente deverá beneficiar edifícios do governo 

estadual. O projeto deve envolver cerca de R$ 5 milhões. 

  

O estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, está concluindo a documentação para licitação de 

um sistema semelhante, enquanto os de Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Brasília e Manaus 

também estão em fase de estudo de viabilidade econômica. Há projetos para que alguns 

aeroportos do país também gerem energia a solar. "Esses são alguns dos projetos chamados 

de vitrine, apresentados pelo Instituto Ideal e pela Universidade Federal de Santa Catarina, 

que estão aos poucos ganhando espaço", diz Ricardo Ruther, professor da UFSC e diretor do 

Instituto Ideal. 

  

O potencial do segmento no Brasil é imenso. "Se você instalar nas proximidades de Brasília um 

gerador solar fotovoltaico de área equivalente a menos de 0,05% do território nacional, a 

geração anual equivalente será superior aos cerca de 420 TWh de energia elétrica consumidos 

em 2010 pelo país", afirma Ruther. Se um gerador solar fosse instalado sobre toda a área 
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inundada pelo lago de Itaipu, ele geraria mais do que o dobro da energia elétrica produzida 

pela usina anualmente. 

  

"Tecnicamente, a energia solar tem o potencial para suprir toda a energia elétrica consumida 

pelo Brasil, mas sua penetração na matriz brasileira vai acontecer de forma gradual, à medida 

em que sua viabilidade econômica ficar demonstrada", afirma Ruther. Dos cerca de 50 GW 

implantados em todo o mundo no segmento, mais de 90% foram instalados nos últimos cinco 

anos. Nos últimos cinco anos, o preço dessa tecnologia sofreu redução de 50%, e a previsão é 

de uma redução de mais 50% ate 2020. 

  

A energia solar tem várias peculiaridades que a diferenciam da geração de energia hidrelétrica 

ou até da eólica. Para Ruther, o primeiro ponto é que o custo de energia solar fotovoltaica tem 

de ser comparado com a tarifa (com acréscimo de impostos) que o consumidor final paga e 

não com o custo de geração das outras fontes. "Isso é importante porque a geração solar 

integrada a edificações urbanas ocorre junto ao ponto de consumo, ao contrário de fontes 

convencionais, nas quais a usina está distante do consumidor final e são feitos investimentos 

em transmissão e distribuição", diz Ruther. 

  

Ele exemplifica citando o caso da cidade mineira de Belo Horizonte, uma das mais ensolaradas 

do país. O consumidor residencial da cidade paga uma tarifa de R$ 600 por MWh - mais 

elevada do que o custo de geração solar. "Para os níveis de radiação solar de Belo Horizonte e 

para uma taxa interna de retorno de 10%, a geração solar na capital mineira pode custar cerca 

de R$ 530". 

  

Caso a taxa de retorno do projeto caísse para 6% (Belo Monte teria retorno de 5,5%), o custo 

de geração solar cairia para R$ 390, muito abaixo do que o consumidor de Belo Horizonte paga 

em sua conta de luz. Para o especialista, os projetos de geração solar se tornarão 

gradualmente viáveis economicamente no país até 2020. 

 

 
 

Contratos de eólica devem ultrapassar R$ 3 bilhões  

Adriana Aguilar 

 

Tendências BNDES projeta aumento da comercialização no ano que vem 

 

 
Antônio Carlos Tovar, do BNDES: banco começará a receber em 2012 projetos voltados para a 

energia solar, que vive processo de redução de custos. 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) prevê a aprovação e 

contratação de R$ 2,5 bilhões em projetos de energia eólica até o fim deste ano. Se a 

perspectiva for confirmada, será registrado um aumento de 85% em relação aos valores 

aprovados em 2010 para os projetos nesse segmento. Em 2012, a expectativa é de que os 

negócios superem os R$ 3 bilhões apenas para esse tipo de energia renovável. 

  

Até a metade de outubro, as aprovações do banco relacionadas à geração eólica somavam R$ 

1,5 bilhão, quase o triplo dos recursos destinados para as Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCHs), que eram de R$ 570,6 milhões. "O número de projetos de energia eólica tem crescido 

em função dos últimos leilões realizados. Além disso, os projetos eólicos estão mais 
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competitivos do que os das PCHs. Nossa carteira de negócios em análise reflete os resultados 

dos projetos habilitados nos leilões", explica o chefe do departamento de fontes alternativas de 

energia do BNDES, Antônio Carlos de Andrada Tovar. 

  

Segundo o executivo, há uma concentração de projetos de geração de energia eólica. Eles 

deram entrada no BNDES após o último leilão do setor e, agora, estão em fase de análise e 

aprovação. Isso explica a perspectiva de R$ 2,5 bilhões em contratação até o final deste ano. 

  

A maioria dos projetos recebidos pelo BNDES referem-se a parques eólicos instalados na 

região Nordeste. Mas a região Sul também deverá ser contemplada com alguns parques. 

  

Os empréstimos do banco destinados a esse segmento de energia renovável preveem prazo de 

amortização de até 18 anos, com até 80% dos itens financiáveis. O custo da operação envolve 

a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que está na casa dos 6%, acrescida de 2,5%, em 

média, ao ano. 

  

 
 

No início outubro, a diretoria do BNDES aprovou financiamento de R$ 297,4 milhões para 

instalação de cinco parques eólicos no interior da Bahia. Considerando esses, o banco aprovou 

projetos para 70 parques eólicos desde janeiro de 2005, no valor total de R$ 4,8 bilhões e com 

uma capacidade instalada de 1,5 mil MW. 

  

No total, a carteira ativa do BNDES envolvia 27 projetos para a implantação de 124 parques no 

ano passado, o que significaria uma capacidade instalada total de 3,2 GW. Os investimentos 

estavam estimados em aproximadamente R$ 12 bilhões, com R$ 8 bilhões em financiamento. 

  

O Brasil ocupa apenas o 21º lugar no ranking dos países produtores de energia eólica. Esse 

ranking é liderado pela China, seguida por Estados Unidos, Alemanha e Espanha. 

  

Em função da demanda por energia eólica no país, a tecnologia e a capacidade unitária dos 

geradores aumentaram e provocaram uma redução nos custos dos empreendimentos. 

Atualmente, há 12 empresas com plantas industriais fabricando aerogeradores no Brasil. 

  

O conjunto - torre e aerogerador - representa cerca de 70% do investimento total em energia 

eólica. Com a redução dos custos dos equipamentos, a participação do BNDES aumentou, pois 

o banco consegue financiar uma parte maior do projeto. 

  

O BNDES também tem mantido parcerias com diferentes instituições internacionais para o 

financiamento de projetos de energia renovável. Por meio de uma delas, o Banco Europeu de 

Investimentos (BEI) concedeu um empréstimo de € 500 milhões ao BNDES no início de 

outubro. O valor faz parte de um total de € 4,5 bilhões disponíveis na linha Sustentabilidade 

Energética e Segurança de Abastecimento (ESF, na sigla em inglês). Foi a primeira operação 

dessa linha feita no Brasil, e a primeira operação do BEI com o BNDES, que repassará os 

recursos da instituição europeia aos tomadores finais. 
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Em 2012, o BNDES começará a receber projetos voltados a energia solar. Apesar de essa 

energia ainda ser mais cara, o custo vem caindo nos últimos anos. O preço de varejo de 

painéis fotovoltaicos passou de cerca de US$ 30 por watt, em 1980, para US$ 2 por watt. 

"Estamos discutindo o financiamento de alguns projetos, em fase de elaboração", afirma o 

executivo do banco. Em 2010, as instalações fotovoltaicas no mundo somaram mais de 35 

GW, com participação de destaque na Alemanha, Espanha, Japão e Estados Unidos. 

 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 out. 2011, Especial Energia Renovável, p. F1 – 

F4. 
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