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força dos ventos na matriz 
elétrica brasileira veio para 
ficar. Em 2005, o Brasil 

tinha dez usinas eólicas com po
tência instalada total de 28 MW. 
Neste ano estão em operação cer
ca de 1.500 MW, dos quais 1,2 mil 
MW ainda em construção, além 
de outros 6 mil MW em contratos, 
que devem entrar em operação até 
2016. Entre 2005 e 2011, 10% dos 
64 mil MW contratados nos leilões 

de energia realizados pelo governo 
são projetos eólicos, cuja potência 
deverá atingir em 2016 pelo menos 
7 GW - quase cinco vezes a capaci
dade atual em operação. Em 2020, 
este número poderá superar 10 mil 
MW de capacidade instalada. 

Estima-se que o segmento já re
presente 0,9% da geração de ener
gia, percentual que deverá crescer 
nos próximos anos com a perspec
tiva de contratação de 2 mil MW 
anuais de projetos eólicos até o fim 
desta década. Isso vai consolidar o 
mercado brasileiro como um dos 
dez maiores do planeta para os 
fabricantes de equipamentos. "Há 
três anos tínhamos dois fabrican
tes de aerogeradores no Brasil, hoje 
temos oito e teremos mais um em 
2013.O Brasil deverá passar da 1 1a 

para a quarta ou quinta posição 
em aumento de capacidade anual 
do segmento", afirma Maurício Tol-
masquim, presidente da Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE). 

O potencialdo setoré muitogran-
de. No início da década, um estudo 
apontou que o Brasil poderia chegar 
a uma potência instalada de 143 GW 
no segmento, dez vezes mais do que 
a capacidade da usina de Itaipu. "Há 
uma complementaridade impor
tante com as usinas hidrelétricas, e 
é uma fonte limpa, o que chama a 
atenção de empresas que querem 
adotá-la", diz Elbia Melo, presidente 
da Associação Brasileira de Energia 
Eólica (Abeeólica). Em 2001, quan
do o Brasil passou por um raciona
mento em que a população foi obri
gada a cortar em 20% o consumo de 
energia, ninguém apostava na fonte, 
então muito cara. 

Em 2004, foi dado o primeiro 
passo para baixar o custo das fon
tes alternativas, com a criação do 
Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica 
(Proinfa). Em 2009, foi criado um 
leilão com foco na energia eólica. 
Outro passo decisivo foi a decisão 
do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social (BNDES) 
de conceder financiamento via 
Finame para máquinas e equipa
mentos com um índice de nacio

nalização da produção superior a 
60%. O preço da energia eólica, que 
era de R$ 306 o MWh em 2005, des
pencou para R$ 135 em 2009 e em 
2011 chegou a R$ 102, quase o mes
mo preço da fonte hídrica. 

Hoje, muitas empresas investem 
no Brasil, nacionalizando peças e 
equipamentos, enquanto países da 
Europa freiam a expansão e cortam 
subsídios. Resultado: há ociosidade 
no parque mundial de fabricantes, 
o que contribui para redução de 
preços. Entre 2001 e 2009, os pre
ços das turbinas caíram 18%, en
quanto nos próximos cinco anos 
o custo de implantação da turbina 
por MW deve cair 12%. 

Os fabricantes estão de olho nes
se mercado. Para o vice-presidente 
de energias renováveis e fontes 
térmicas da Alstom para a Améri
ca Latina, Marcos Costa, em quatro 
anos as usinas eólicas representa
rão 30% do mercado potencial de 
geração, perdendo apenas para as 
hidrelétricas. "As eólicas devem se 
consolidar como segunda fonte 
mais importante", analisa. A Als
tom inaugurou em novembro de 
2011 uma unidade na Bahia com 
capacidade de produção de 300 
MW. E fechou contrato de venda 
de aerogeradores para o Complexo 
Eólico Corredor do Senandes (RS), 
primeiro investimento da Odebre-
cht Energia em energia eólica. 

A GE assinou um protocolo de 
entendimentos com o governo 
baiano para a instalação de uma 
unidade voltada para o segmento. 
O local da instalação ainda está 
sendo definido. "Estudamos op
ções tanto de construção de uma 
nova unidade quanto de aquisição 
de uma fábrica na região", diz Mar
celo Prado, diretor de marketing 
da GE Energia para a América Lati
na. A intenção é que o projeto saia 
do papel até o início de 2013. 

Em sua unidade de Pernambuco, 
a Impsa produz quatro tipos de ae-
rogerador e analisa a construção de 
outra fábrica, no Rio Grande do Sul, 
um investimento de R$ 85 milhões, 
diz Jose Luis Menghini, vice-presi
dente da empresa. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 82-83, jun. 2012.




