
Oportunidades no ar 
A pequena participação eólica na matriz energética brasileira 
indica que há bom espaço para investimentos na alternativa 
POR ELENITA FOGAÇA 

o MESMO RITMO em que co

meçam a se cumprir as pro
messas de autossuficiên-
cia energética, geração de 
empregos, impulso para a 
economia e a pesquisa, ca
em por terra as últimas dú

vidas quanto aos benefícios associados aos 
gigantescos cataventos que pareceram bro
tar nos últimos anos em áreas do Nordeste 
e do Sul. Os aerogeradores, como são cha
mados pelos especialistas, vão modificar 
ainda mais as paisagens pelo País, à medi
da que a conversão do vento em eletricida
de se consolida como atividade rentável e 
com amplo potencial de crescimento. 

As oportunidades para investidores no 
setor de energia eólica foram o tema da Bra-
zil Wind Energy Conference 2012 (BWEC 
2012), organizada por CartaCapital e pela 
revista inglesa Cleantech Investor, especia
lizada em energias renováveis. O evento foi 
realizado em São Paulo, nos últimos dias 2 
e 3, com patrocínio da CPFL e dos gover
nos de Pernambuco, Ceará e Bahia. 

Renovável e limpa, a energia eólica é vis
ta com bons olhos pela sociedade, mas ain
da ocupa um espaço relativamente peque
no na matriz energética brasileira: 0,4%. 
Como as hidrelétricas dão conta de mais 
de 70% das necessidades nacionais, o País 
destaca-se internacionalmente no uso de 
fontes renováveis - a média mundial é de 
apenas 18%. Ainda assim, o presidente da 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 
Maurício Tolmasquim, defende o uso com
plementar da força dos ventos para tornar 
mais eficiente o nosso sistema energético: 
"Quando venta mais, temos menor volume 
de chuvas. A usina eólica pode funcionar 
como bateria para a hidrelétrica". 

A estimativa do potencial de geração eó
lica no Brasil é de 143 GW (gigawatts). Isso 

equivale a dez vezes a capacidade da hidre
létrica de Itaipu, a maior em operação no 
mundo. "Esse dado é o piso e acreditamos 
estar subestimado. Os 143 GW foram ava
liados com medições de ventos a 50 me
tros de altura, mas hoje temos medições de 
operar com equipamentos que trabalham 
a 100 metros", explica Tolmasquim. 

Até 2005, o Brasil produzia 28 MW 

(megawatts) a partir do uso do vento. 
Nesse ano foi criado o Programa de I n 
centivo às Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica (Proinfa), o primeiro incentivo à 
instalação de parques eólicos no País. 

O programa esbarrou nos altos custos 
de produção. Em 2009, a energia eólica 
passou a fazer parte dos leilões da Aneel 
e tornou-se mais atraente para os investi
dores. "Estávamos praticamente no zero 
até os primeiros leilões. Agora estima
mos produzir 7 mi l MW até 2014", diz o 
presidente da EPE. 

Segundo dados da Associação Brasileira 
de Energia Eólica (ABEEólica), hoje o País 
gera 1.471 M W , possui usinas em constru
ção com capacidade de 1,2 mi l MW e tem 
6 mil MW contratados. "A indústria eóli
ca emprega mais de 12 mil trabalhadores 
na fabricação de aerogeradores e vai criar 
cerca de 20 mil vagas para a construção 
de parques eólicos até 2016, sendo muitas 
voltadas para a mão de obra local", explica 
a presidente da entidade, Elbia Melo. • 
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A proliferação dos parques eólicos tam
bém pode beneficiar o homem do campo. 
"Os terrenos são arrendados, o que gera 
renda certa mensal aos seus proprietá
rios", acrescenta Elbia. 

Segundo Colin Johnson, diretor da 
consultoria Grant Thornton, a crise euro
peia e o sistema de leilão trouxeram para 
cá os investidores estrangeiros. "Com es
ses incentivos ocorrerá um boom eólico na 
América Latina e o Brasil será o líder." 

Johnson destaca que a energia eólica 
não está sujeita aos humores do ambien
te político internacional, como no caso do 
petróleo. "A modalidade era diretamente 
associada à questão ambiental, mas agora 
provou ter viabilidade econômica." 

Os investimentos em energia eólica na 
América Latina aumentaram perto de 
39% no ano passado. De acordo com Tol-
masquim, "se os demais países criarem o 
mesmo número de parques instalados em 
2011, e o Brasil construir o que foi contra
tado, o País sairá do 20º para o 10° lugar 
no ranking mundial de parques eólicos. E 
pulará da 11a para a 4a posição em cresci
mento (ritmo de instalações)", diz. 

Para a presidente da ABEEólica, o desa
fio brasileiro é incentivar a industrializa
ção do setor. "A inserção já ocorreu. Pre
cisamos elaborar tecnologias que se adap
tem melhor à realidade brasileira." 

O presidente da Associação Brasileira 
dos Grandes Consumidores Industriais 
de Energia e de Consumidores Livres 
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(Abrace), Paulo Pedrosa, destaca que os in
vestimentos eólicos "movimentaram um 
setor que estava parado". Mas ressalta pon
tos que preocupam a indústria, sobretudo a 
conta do estímulo às energias alternativas. 

O dirigente da Abrace teme que os con
sumidores sejam chamados a arcar com 
custos do setor público. Ele critica a pror
rogação do prazo para conclusão de par
ques eólicos viabilizados pelo Programa de 
Incentivo às Fontes Alternativas de Ener
gia Elétrica (Proinfa). "Fomos obrigados 
a comprar energia a 300 reais por M W h , 
quando havia usinas eólicas vendendo a 
um terço desse valor no mercado." 

A falta de transparência das tarifas se
ria outro problema, segundo Pedrosa. O 
executivo da Abrace relaciona a localiza
ção de alguns projetos a custos "invisíveis" 
de transmissão, que tornariam os preços 
das usinas menos atraentes. "Os consumi
dores industriais pagam mais para viabi
lizar preços mais baixos de uma energia 

à qual não terão acesso", diz o executivo. 
As usinas eólicas recebem, desde o lan

çamento do Proinfa, em 2005, apoio fi
nanceiro do BNDES. "Entre 2005 e 2011, o 
BNDES financiou 6,2 bilhões de reais e in
vestiu outros 10,4 bilhões em projetos eó
licos. Atualmente, estão em análise 11 par
ques, num total de 1 bilhão de reais em em
préstimos e 1,7 bilhão em investimentos", 
afirma o chefe do Departamento de Ener
gias Alternativas do banco, Antônio Tovar. 

A estrutura típica de financiamento, 
de acordo com o executivo, consiste na 
criação de uma holding para os parques 
eólicos, com o intuito de mitigar o risco 
de geração e apurar o Índice de Cober
tura do Serviço da Dívida (ICSD). 

Para o financiamento, é vedada a distri
buição de dividendos além do mínimo le
gal até o quinto ano de operação (quando é 
feito o ressarcimento por quem não gerou a 
quantidade de energia contratada). "O va
lor do crédito é definido com base na ener
gia gerada prevista por dois estudos de ven
to independentes", diz. O não cumprimen
to das cláusulas resulta em penalidades. 

Para obter financiamentos, atender às 
exigências dos leilões e ter sucesso no ne
gócio, o investidor precisa, antes de tudo, 
conhecer a fundo um parque eólico. Quem 
afirma é Miguel Ferreira, presidente da 
Consultoria Megajoule, fundada em Portu
gal e hoje presente em dezenas de países -
inclusive o Brasil, onde realizou, só no ano 
passado, mais de cem estudos de vento. 

De acordo com Ferreira, diferenças 
mín imas na velocidade média anual do 
vento podem alterar significativamente 
a produção de energia. "Não ter em con
ta os efeitos da sazonalidade e variabili
dade anual pode levar a erros na estima
tiva de geração. T a m b é m é importante a 
variabilidade espacial das característ icas 
do vento. Em terrenos complexos as dife
renças são de centenas de metros." 

As empresas que tomaram os cuida
dos devidos e ingressaram no setor logo 
de início já comemoram os resultados. É o 
caso da Renova Energia, fundada em 2001 
para atuar na geração eólica e hidrelétrica. 
As eólicas passaram a fazer parte dos ne
gócios da Renova em 2009, e atualmente o 
grupo conta com 29 parques, que somam 
668,4 MW de capacidade instalada, con
tratados no Ambiente de Comercialização 
Regulado (ACR). Segundo seu presidente, 
Ricardo Delneri, até 2016 a companhia te
rá inserido mais de 1GW de energia limpa 
no sistema integrado nacional. • 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 693, p. 46-49, 18 abr. 2012. 




