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Apresentação
O desenvolvimento de um mercado eólico no Brasil se vislumbra já como uma realidade
quando este ano supera seus primeiros 1.000MW de potência instalada, tendo com
traçado um caminho desafiante em curto prazo, que a situaria em mais de 5.000 MW em
2013. Sua Origem é muito mais recente que o acontecido em outras regiões do mundo, e
sua evolução e potencial desenvolvimento apresentam singularidades que merecem
atenção da indústria eólica global.
Quando em novembro de 2007 GWEC entrou em contato com a realidade eólica
brasileira, pode constatar que os fatores de natureza político-energética e regulatória
limitavam o desenvolvimento desta tecnologia, em contraposição do seu imenso
potencial eólico.
Os programas públicos que haviam sido posto em marcha para o desenvolvimento das
novas energias renováveis, estavam distantes dos rápidos avanços científicos,
tecnológicos e operativos acontecidos na indústria eólica, e em geral das atividades que
acompanham o desenvolvimento desta atividade elétrica, o que se traduzia em objetivos
políticos notavelmente inferiores às capacidades potenciais existentes e à disposição do
mercado para acomete-los.
Naquele momento, as políticas de apoio e incentivo que haviam sido posta em marcha
para promover as novas fontes de energia renovável, refletiam resultados inferiores aos
esperados para esta tecnologia, todo o qual nos animou a promover um programa de
ações dirigidas a facilitar o incremento da penetração da geração eólica na matriz
energética brasileira.
Pretendíamos gerar um intercambio de conhecimento e das experiências da realidade de
geração eólica em suas diferentes vertentes, entre instituições parlamentares, governo
federal, governos estaduais e os agentes empresariais interessados.
Entre as ações empreendidas, propiciamos a aproximação destas instituições ao
conhecimento direto do mercado eólico desenvolvidos, facilitando uma apreciação
rigorosa de todas as suas implicações e uma visão integral da dimensão que alcança o
desenvolvimento equilibrado das atividades envolvidas na geração eólica, o que se fez
realidade graças a cooperação dos Governos da Espanha e do Brasil, e das Associações
Empresariais Eólicas, AEE e ABEEOLICA, respectivamente, o que materializou na missão
institucional e empresarial brasileira a Espanha, que aconteceu na primavera do ano de
2009.
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Acompanhando este programa formulamos a PROPOSTA DA GLOBAL WIND ENERGY
COUNCIL (GWEC) PARA A COMISSÃO ESPECIAL DE FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA DA
CÂMARA DE DEPUTADOS DO BRASIL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE
ELETRICIDADE MEDIANTE O APROVEITAMENTO DE ENERGIA EÓLICA, na qual analisamos
em seus aspectos energéticos, ambientais, socioeconômico, industriais e
fundamentalmente legais e regulatórios, experiências acumuladas pela indústria eólica no
âmbito internacional nestas disciplinas.
Hoje nos congratulamos a apresentar esta nova ANÁLISE DO MARCO REGULATÓRIO PARA
A GERAÇÃO EÓLICA NO BRASIL, que pretende ilustrar a evolução da experiência de
implantação desta tecnologia desde que foi posta em marcha das políticas encaminhadas
para o seu desenvolvimento, sobre as mudanças ocorridas na tendência, e aprofundar
nas implicações de índole político-regulatório que afetam o marco normativo no que se
desenvolveram suas atividades.
Move-nos o ânimo de suscitar uma reflexão sobre os desafios e as necessidades que se
vislumbram no desenvolvimento da atividade de geração de eletricidade de origem eólica
no Brasil, e de contribuir com este para um desenvolvimento sustentável do setor neste
mercado.
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1.- INTRODUÇÃO:
As políticas públicas dirigidas a incrementar o uso das novas fontes de energia renováveis
no Brasil têm como referente o Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia
Elétrica, que consta no artigo 3º da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, e nas
modificações introduzidas pela Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003, e na Lei nº
11.075, de 2004.
O Programa foi instituído com o objetivo de aumentar a participação de energia elétrica
no Sistema Elétrico Nacional Interligado produzido por projetos de Produtores
Independentes Autônomos, concebidos com base em energia eólica, PCH, e biomassa, até
alcançar uma fração de 10% de consumo de eletricidade com geração procedente destas
novas fontes no horizonte do ano 2020.
O Programa molda o âmbito material de desenvolvimento de energias renováveis tão
somente a 3.300 MW numa 1ª etapa, dos quais resultaram adjudicados um contingente
de 1.429 MW para instalações de produção de eletricidade de origem eólica.
Transcorrido seis anos, no ano de 2010, a potência eólica instalada no Brasil apenas
alcançava 922 MW, tendo em conta que as magnitudes pendentes até cobrir o
contingente acordados, tão somente se encontravam em construção 394 MW.
O interesse que havia despertado o Programa entre os investidores num primeiro
momento se foi diluindo progressivamente, como também sua participação, no entanto a
continuidade no desenvolvimento de alguns projetos, o que aconselho desde nossa
óptica uma análise dos aspectos de perfeição do Programa.
Assim, foi que os objetivos de potência instalada contidos no Proinfa, quando se
desdobrarem em duas etapas nas que se designa uma cota concreta e fechada no tempo,
foram percebidos como caráter limitante e restritivo por parte dos investidores.
Este efeito resulta particularmente destacável em relação à tecnologia eólica, em que
paradoxalmente se identificou então pelo setor não menos de 10.000 MW, dos quais
somente 922 MW foram instalados.
Essa restrição temporal a uma cota concreta se identifica como uma barreira na
implantação industrial necessária no país para o desenvolvimento dos projetos.
O caráter restritivo indicado resulta especialmente mais destacado quando se considera
que a limitação se agrava de maneira direta com a inclusão de uma condição prévia,
devido à exigência de um índice de nacionalização dos equipamentos e serviços de 60%, o
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que limita seriamente a implantação industrial comentada e o desenvolvimento normal
dos investimentos.
A incerteza na continuidade do Programa a longo prazo, comprometido pelas profundas
mudanças regulatórias implementadas pela Lei 10.848, de 2004, que estabeleceu que a
totalidade do mercado regulado deve adquirir energia por leilões promovidos pela Aneel,
e medidas protecionistas que apresentava o modelo desenhado e, a precária definição
política que mostrava uma clara falta de ambição em seus objetivos energéticos,
principalmente em relação a geração eólica, oprimiram seriamente o desenvolvimento do
Programa.
Entre as medidas que adotamos desde Gobal Wind Energy Council incluimos uma
proposta baseada em elevar a agenda política, os objetivos de sustentabilidade, a
competitividade e a garantia de abastecimento energético como uma prioridade política,
e acreditar que essas metas são alcançáveis através destas novas tecnologias renováveis
desenvolvidas em grande escala, com base na experiência internacional que aconteceu
em outras áreas geográficas, quando forem capazes de contribuir significativamente com
a mitigação das dependências energéticas e criar simultaneamente um sólido e
competitivo desenvolvimento socioeconômico.
Nossa proposta toma como referência e ponto de partida a vontade política no apoio da
energia eólica, que se expressa tradicionalmente através dos seguintes mecanismos
complementares:
1.
A adoção de metas gerais de produção de eletricidade mediante o uso de novas fontes de
energia renováveis, reservando uma parte da combinação energética para a produção de
eletricidade com estas novas fontes atendendo a disponibilidade real dos recursos e os
avanços tecnológicos;
2.
Complementando esta vontade política com um marco regulador incentivador de apoio
aos promotores com o estabelecimento de direitos e obrigações dos produtores, tudo isto
dirigido à alcançar estes objetivos.
Recordamos que as metas foram ambiciosas dentro das possibilidades que oferecem as
diferentes tecnologias e o prazo se estabelecessem com uma maior amplitude, o que
proporcionaria sinais claros e duráveis aos investidores.
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As metas gerais de consumo de novas energias renováveis precisam de sua solidificação
em um plano específico para estas fontes de energia, a ser integrado como um elemento
autônomo e de complementaridade das previsões do planejamento energético em geral.
Desta forma a primeira finalidade do plano será identificar e destinar objetivos a cada
nova tecnologia renovável, aquelas magnitudes de potência instalada que podem
contribuir na forma mais segura e eficiente ao cumprimento da meta geral, sendo aqui
onde a geração eólica pode mostrar toda sua capacidade tecnológica para aproveitar o
imenso potencial eólico e sua perfeita complementaridade com a geração hidroelétrica
no Brasil, como nenhuma outra tecnologia renovável é capaz.
Portanto, indico a necessidade de estabelecer um objetivo geral de consumo de novas
fontes de energia na combinação energética, onde a energia eólica dispõe de novos
objetivos políticos mais ambiciosos conforme o potencial eólico do país e a capacidade de
geração desta tecnologia, em um prazo suficientemente longo, não sujeito as condições
nem por motivo de quantidade, nem por razões subjetivas.
Os objetivos deveriam estabelecer-se para um horizonte temporal não inferior a 2015, e
poderiam acomodar-se as previsões da indústria eólica.
A experiência internacional também evidencia que a iniciativa privada no
desenvolvimento da energia eólica normalmente se ativa favoravelmente nos ambientes
inspirados pelo princípio de segurança jurídica. A ela contribui de maneira
manifestadamente significativa o apoio político mencionado anteriormente, quando a
norma onde se expressa adota a condição da Lei.
Nesta perspectiva, a lei poderia revisar o regulamento vigente no artigo 3º da lei Nº
10.438 com as reformas e desenvolvimento de matérias complementares ao marco geral
de direitos e obrigações, para proporcionar segurança jurídica e confiança aos
investidores, introduzindo melhorias no regulamento dos aspectos substanciais da lei
relacionados com a liberalização de suas atividades e a ordenação de um regime jurídico
específico que atenda devidamente a suas particularidades.
Pois bem, transcorrido apenas dois anos, a percepção da indústria e dos investidores
acerca do desenvolvimento da atividade de geração eólica no Brasil, sofreu uma profunda
transformação, renovando-se intensamente o interesse no desenvolvimento de projetos
eólicos no que hoje se converte já num mercado eólico.
Propomo-nos aprofundar no conhecimento de este mercado, a partir de uma análise da
evolução de sua potencia eólica instalada e suas previsões de desenvolvimento, a
evolução de sua cadeia de fornecimento e seu reflexo na organização empresarial eólica
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corporativa, e aprofundar na dinâmica que anima sua transformação e desenvolvimento,
analisando suas variáveis político-regulatórias em distintas esferas, tanto desde a
perspectiva legislativa, como de sua organização institucional e desde a óptica
governamental expressada através do planejamento dos instrumentos e técnicas
regulatórias postas em andamento para alcançar as metas, identificando desde nossa
óptica as necessidades e recomendações para seu aperfeiçoamento.

2.-EVOLUÇÃO DO MERCADO EÓLICO NO BRASIL
A progressão da presença da fonte eólica no parque de geração de eletricidade do Brasil
nos anos 2009 e particularmente em 2010 há sido destacável comparada com a evolução
experimentada nos anos 2002-2008.
Se observamos a configuração atual da matriz energética no Brasil, cabe ressaltar que as
cifras de implantação que reflete a tecnologia eólica sugerem uma tendência de
progressivo e rápido crescimento, em particular no que se pese sobre as magnitudes de
potência elétrica em construção entre as diferentes tecnologias:
Em Operação
Número
Tipos - usinas
de usinas
Hidroelétricas
895
Térmicas
1412
Combustíveis fósseis
986
Biomassa
398
Outros
28
Termonucleares
2
Eólicas
51
Total
2360

Potencia
MW(%)
80.690,564 (70,94)
30.047,698 (26,42)
20.300,684 (18,12)
7.965,731 (7,01)
1.781,283 (1,30)
2.007,000 (1,83)
928,986 (0,82)
113.744,248 (100)

Em Construção1
Total Parcial
Número Potencia
Potencia
de usinas
MW
MW(%)
305
26.561,417 107.251,981(66,63)
199
3.490,883 45.737,848 (28,42)
112
2.528,039 33.313,635 (20,70)
75
951,344 10.864,610 (6,75)
12
11,500
1.559,603 (0,97)
1
1.350,000
3.427,000 (2,13)
109
3.613,531
4.542,517 (2,82)
813
47.210,748 160.959,346 (100)

Fonte: Aneel, atualizado em 28 de fevereiro de 2011. Elaboração própria
1

Incluidos os empreendimentos licitados e autorizados que ainda não foram iniciadas as construções.

Podemos apreciar uma redução superior de 4% da participação da geração hidroelétrica
na matriz energética, que se compensa com um incremento de mesma porcentagem
distribuída de 50% entre geração eólica e geração térmica.
No entanto, é significativo o fato de que o incremento da geração térmica acontece
mediante a queima de combustíveis fosseis, o que contextualizado no marco das políticas
internas dirigidas a combater os efeitos das mudanças climáticas, se concilia dificilmente
com as altas taxas de emissões que apresentam os registros de inventário de emissões
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elaborado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, de onde se reflete que o conjunto
geração e disponibilização de energia, Brasil ocupa a segunda posição de emissões de GEE,
com 23%, o que se deve essencialmente ao setor de transportes, como maior demanda de
energia.
Em todo caso, uma previsível correção desta tendência, não poderia acontecer sem
reforçar o destacável feito de que a geração eólica já passa de 0,8% de participação efetiva
na matriz elétrica, e se aproxima de 3,00%, se computarmos a totalidade de parque de
geração em construção incluindo as diferentes tecnologias.
Este efeito está relacionado com as medidas regulamentares implementadas a partir de
Dezembro de 2009, que vamos referir em pormenor, e têm claras oportunidades em
aberto para a participação e as expectativas de investimentos significativos em instalações
desta tecnologia.

2.1.- Potência eólica instalada e tendências

A potência eólica instalada no Brasil alcança 926,5 MW, com 326,6MW instalados em
2010, o que o mantém como líder na Iberoamérica:

Fonte: GWEC

Considerando a potência anualmente instalada no Brasil entre 2002 e 2010, podemos
apreciar claramente duas etapas: o período 2002-2008, onde tão somente entra em
funcionamento uma potência equivalente à instalada em 2010, e o período 2009-2010, de
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onde se ativam os investimentos atribuídos no Programa PROINFA (1.429MW) e já se
instala cerca de 60% da potência hoje existente:

Fonte: Abeeolica; Elaboração GWEC

No entanto, sendo destacável a intensa variação na tendência que reflete o gráfico, sendo
sem dúvida ainda mais a que podemos reconhecer na expectativa da potência eólica a
instalar futuramente, 2013, a qual fundamentalmente admite a derivada dos mecanismos
contratuais habilitados pelo governo para a contratação de potência e energia elétrica, aos
que tiveram a oportunidade de competir um volume de projetos eólicos que assegurem o
interesse dos investidores nesta tecnologia, segundo refere-se no seguinte gráfico:
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Fonte: Aneel, Elaboração GWEC

As magnitudes de potência eólica representadas suscitam várias reflexões. Entre elas
destacamos o incremento de potência instalada que haverá de acontecer nos próximos
exercícios, onde em 2011 praticamente deverá triplicar-se a potência instalada com
respeito à registrada em 2010, em maior medida, o incremento de potência instalada que
deve acontecer ao longo do próximo exercício de 2012, onde esse aumento significa mais
que sextuplicar referida capacidade, de maneira similar ao que também deverá acontecer
em 2013.
A partir das informações obtidas da indústria eólica (ABEEOLICA) que apontam um
aumento substancial das atividades industriais em toda a cadeia de serviços e
fornecimento, pode apreciar uma clara revitalização das iniciativas empresariais e
industriais em torno a esta atividade econômica que acontece fundamentalmente a partir
da ativação de projetos aos que chegam por fluxos financeiros necessários para sua
capitalização e desenvolvimento, segundo se aprecia na tabela seguinte:
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Operações aprovadas pelo BNDES para o setor de energia, de 2003 a out 2010

Segmento
1. Geração
Hidrelétricas
Termelétricas
PCH
Biomassa
EÓLICAS
2. Transmissão
3. Distribuição
4. Racionalização

Capacidade
Instalada (MW)
26.653
18.587
3.636
1.904
1.637
889
19618 km

Nr. de
Projetos
203
38
11
98
37
19
58
36
7

Financiamento
BNDES (R$ mil)
46.705
30.090
5.232
6.083
2.598
2.701
9.020
8.844
10

Investimento
Previsto
79.181
51.456
11.142
8.743
3.452
4.389
20.978
15.101
13

Fonte: BNDES (Dic. 2010)

Podemos constatar ao menos 8.300 MW de potencia eólica nos projetos que alcançaram
um grau de maturação suficiente para ser acreditados nos processos de contratação de
energia aos quais havíamos referido, o que reflete profundidade de mercado suficiente no
“pipeline” de projetos dispostos que aspiram a capitalizar-se com posterioridade a 2013,
quando se produzem as condições necessárias para sua viabilidade financeira.
No entanto, paralelamente pode advertir para uma indefinição regulatória que afeta os
mecanismos de contratação de capacidade de geração eólica posterior a 2013, e, essa
incerteza remete a buscar outros sinais de investimentos que poderão desprender-se das
previsões da Autoridade Administrativa no planejamento energético, com o fim de
ponderar as sensibilidades que desde a indústria eólica e os investidores se percebem
além do prometedor cenário que apontam as estatísticas no curto prazo, e que teremos
oportunidade de analisar mais adiante.

2.2.- A industria eólica no Brasil

A tendência de crescimento em potencia eólica instalada que resultam das iniciativas
governamentais postas em andamento no Brasil, situa a indústria eólica no curto e médio
prazo ante desafios tecnológicos, logísticos, produtivos e organizativos com os que não se
13

havia enfrentado com anterioridade, devido a sua previsibilidade de incremento
exponencial em curto prazo.

1.- A implantação industrial:
Para atender ao crescimento previsto, o Brasil conta com uma presença cada vez mais
ativa nos diferentes campos que integram sua cadeia de fornecimento, que se encontra
em pleno processo de expansão como reflete os seguintes gráficos:
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Fonte: ABEEOLICA; Elaboração: GWEC

Brasil conta com uma cadeia de fornecimento de equipamentos para atender o mercado
eólico, onde se destaca os principais fabricantes da vocação global nesta atividades:

Fábricas de montagem de turbinas:
a) Existentes:
- Wobben (Sorocaba): 500MW/ano
- Impsa (Suape-Pernanbuco): 600MW
- General Electric (Ensamblaje HUB)- Campinhas São Paulo
TOTAL: 1.100 MW/ano
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En desarrollo:
- Alsthom (Bahía)-350MW/ano
- Gamesa (Bahía) 430 MW/ano
- Vestas (anunciada)
-Siemens (anunciada)
Fabricantes como a General Electric, Alstom, Vestas, Siemens, Gamesa e Suzlon já
anunciaram investimentos no Brasil, em resposta aos bons resultados dos leilões em 2009
e 2010, de modo que a capacidade local de produção de turbinas deve subir para cerca de
2.000 MW/ano.

Fábricas de Palas:
a) Existentes:
-Texis (Sorocaba- Sao Paulo): capacidade 900 MW/ano
- Wobben (Sorocaba) para maquinas E70-E74-E82
- Wobben (Pecen-Ceará) para maquinas E-40, E48 Entre las dos wobben 450MW/ano de
capacidade
TOTAL: 1.350 MW/ano
b) Em projeto:
-LM- Bahía 300 MW/ano
-Suzlon- Ceará
- Aerys
Entrada em funcionamento prevista: 2012

Outros fabricantes brasileiros atuam no suprimento de componentes: Tecsis, 100%
brasileira, é a segunda maior fabricante independente de hélices do mundo e foi
responsável por mais de 10% do mercado mundial de hélices em 2006 (PEREIRA & LIMA,
2008).

Fabricas de Torres:
a) Existentes:
- Brasilat, Curitiba, PR 120 Torres/ano
- Engebasa, SAWE, Cubatão, SP 100 torres/ano
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- Máquinas Piratinga, Recife, PE. 80 torres/ano
- Tecnomaq, Fortaleza, CE. 150 torres/ano
- ICEQ, Mirassol, SP.
- INTECNIAL, Erechim, RS. 80 torres/ano
- RM Eólica Pernambucana (Gonvarri + Arcerol Mittal), Recife, Pernambuco. 200
torres/ano.
TOTAL: < 1.000 MW/ano
b) Anunciadas:
Gestamp, Santa Isabel, SP.

A associação eólica ABEEólica tem pleiteado uma estratégia “mais 10 GW em 10 anos” e,
mais recentemente, 2 GW/ano, o que permitiria consolidar os planos de investimentos em
eólicas e inclusive permitiria que um fabricante local, talvez a Embraer ou um estaleiro
nacional, posicione-se no mercado como o primeiro fabricante nacional de turbinas
eólicas.
No entanto, apesar das perspectivas promissoras, a indústria nacional de equipamentos
ainda carece de informações para tomar grandes decisões de investimento, haja vista o
cenário incerto do volume futuro de contratações. Em resumo, resta ainda observar se a
indústria local vai de fato florescer e se o círculo vicioso imposto no passado pelo alto
preço dos equipamentos foi rompido.
Fabricantes de equipamentos e geradores partilham também de uma dificuldade
importante: a logística para transportar e implantar os equipamentos nos sites. A
considerar os quase 4 GW que serão implantados no país até 2012 e 2013, é necessário
transportar os componentes de torres, geradores, pás de turbinas por via marítima e
terrestre. Há, por exemplo, restrições impostas pelo Ministério dos Transportes/DNIT que
restringem o transporte de carga especial pelas rodovias a no máximo duas carretas por
dia, o que inviabilizaria a implantação dos parques no prazo contratado.
Será preciso construir novas instalações elétricas de interconexão dos parques eólicos a
redes de distribuição e de transporte, em fim um desafio logístico e de aprovisionamento
de equipamentos e aparelhagem elétrica (transformadores, etc.), que ainda tem que ser
resolvido.
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2.- A implantação de parque de geração eólico:
Os recursos eólicos no Brasil se concentram principalmente nas áreas geográficas
representadas no seguinte mapa:

O potencial eólico representado tem como referência medições a uma altura de medição
de 50m se bem, que na atualidade novas medições já estão sendo realizadas a uma altura
referencial de 100m que apontam a uma capacidade de geração em entorno dos 350 GW,
o que converte o Brasil no maior potencial produtor de energia elétrica de origem eólica
de Iberoamérica.
O potencial eólico no Brasil também está sendo objeto de particular atenção e estudo no
que concerne a sua exposição aos efeitos que do cambio climático, dentro do Programa de
18

Panejamento Energético pelo Centro de Tecnologia da Escola de Engenharia da
Universidade do Rio de Janeiro em colaboração com o Centro de desenvolvimento de
Energia Elétrica (CEPEL).
As conclusões referente ao correspondente estudo coordenado pelos professores Roberto
Shaeffer, André Frossard Pereira de Lucena, Alexandre Salem Szklo y Ricardo Marques
Dutra, (“The vulnerability of Wind Power to Climate Change”, Elsevier - Renewable Energy
2009), apontam a possibilidade de que o potencial eólico no Brasil não é afetado
negativamente pelos efeitos das mudanças climáticas, pelo contrário, revelam que estes
mesmos efeitos contribuem aumentando o aproveitamento eólico o que não pode ser
observado quando avaliamos estes mesmo efeitos sobre os recursos hídricos explorados
para fins energéticos, ou seja, contribuem para a redução destes potenciais a longo prazo.
O estudo conclui que a velocidade media dos ventos são incrementadas substancialmente
nas áreas costeiras do Norte/Nordeste e que os fatores médios de capacidade por regiões
serão potencializados, aumentando as oportunidades de aproveitamento desta fonte
energética no país, como pode ser constatado no seguinte gráfico abaixo:

Wind Energy – Results A2

2071-2080 A2

Variação média < -20%
Variação média >-20; <-15%
Variação média >-15; <-10%
Variação média >-10; <-5%
Variação média >-5; <0%
Variação média >0; < 5%
Variação média >5; <10%
Variação média >10; <15%
Variação média >15; < 20%
Variação média >20%

2071-2080 A2

2081-2090 A2

2081-2090 A2
2001

Velocidade média < 6,0
Velocidade média >6,0; < 6,5
Velocidade média >6,5; < 7,0
Velocidade média >7,0; < 7,5
Velocidade média >7,5; < 8,0
Velocidade média >8,0; < 8,5
Velocidade média > 8,5
2091-2100 A2

2091-2100 A2

Fonte: Prof. Roberto Shaeffer; Conferencia CNE- Madrid 2010

Na atualidade, a geração eólica associada às instalações já em funcionamento junto com a
que se deriva dos programas em desenvolvimento, 5.300 MW distribuídos em 195
projetos, se concentra fundamentalmente nos Estado de Rio Grande do Norte, Ceará,
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Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o que terá um efeito sobre as novas
necessidades de infraestruturas elétricas de transporte e distribuição toda vez que em seu
conjunto representará uma aportação de cargas de geração de 4,5 MWh distribuída entre
os citados Estados sobre a rede programada:

Fonte: ONS-EPE

A repartição de cargas por Estados derivado da geração eólica prevista no Brasil para o
horizonte 2013 responderá a distribuição de potência eólica que está representada no
seguinte gráfico:

20

519 MW

102 MW

692 MW

1842 MW
61.8 MW

18 MW

5.4 MW
25.2 MW
30 MW
977 MW

28.1 MW

2.5 MW

14 MW

135 MW
MW

218 MW

158 MW
502 MW
Fonte: ABEEOLICA, Elaboración GWEC

ESTADOS

MW EM OPERAÇÃO

MW FUTUROS

BAHÍA
CEARÁ
PARAIBA
PARANÁ
PERNAMBUCO
PIAUÍ
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA
SERGIPE

0
502,2
61.8
2.5
25.2
18.0
28.1
102.1
158.0
14.4
0

977.0
692.0
5.4
0.0
0.0
0.0
135.0
1.842.0
502.0
217.7
30.0

929

4.401,1

TOTAL
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Destaca a região Nordeste que concentra mais de 35% da potência eólica prevista o que
deverá ser levado em consideração no próximo planejamento das infraestruturas elétricas
de transporte e distribuição.

2.3.- A organização setorial eólica e seus desafios:
A evolução da organização setorial eólica no Brasil é o fiel reflexo do desenvolvimento de
suas atividades.
Assim, a Associação Brasileira de Energia Eólica celebrou seu ato fundacional em 28 de
janeiro de 2002, tomando parte 17 associados dos quais 15 eram promotores e 2
fabricantes de equipamentos.
No entanto, no final de 2006, o prazo para início da geração dos parques PROINFA, apenas
4 parques estavam em operação e o prazo foi postergado para dezembro 2008. Durante
este período ABEEOLICA tão somente pode incrementar sua massa social em 2 associados,
terminando 2007 com 19 associados.
Após alguns anos em que o setor continuou aguardando uma segunda edição do PROINFA,
o governo desafiou o setor a disputar diretamente com outras fontes alternativas em
leilões de energia do tipo A-3 em 2007 e 2008 que não obteve nenhum resultado positivo
para a fonte eólica, que ainda não era tão competitiva. Porém, a partir de 2008 o setor se
uniu e, com o fortalecimento da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica)
começou então uma maior interação entre empresas e governo e, assim, foi possível
reivindicar coletivamente por uma oportunidade distinta e buscar incentivos que
tornassem esta fonte mais competitiva.
Neste contexto, os poucos agentes que se haviam agrupado entorno de uma associação
setorial para a defesa de seus interesses, decidiram renovar seus esforços e incentivar o
crescimento dos negócios realizados neste mercado, zelando pela credibilidade nas
relações entre os agentes envolvidos, e apenas início de 2008 surgiu a necessidade de se
estruturar a Associação à altura do novo patamar conquistado pelos seus associados,
provendo recursos tecnológicos e humanos adequados para melhor servi-los de forma
profissionalizada.
Este refortalecimento se reflete com claridade na evolução da massa social da ABEEOLICA,
onde se observa incremento de seus associados que passam de 19 a 39 no ano 2008, de 39
a 49 em 2009, de 49 a 63 em 2010 e se incrementa até a 84 associados no primeiro
trimestre de 2011, entre os que contam com promotores de parques eólicos, fabricantes
22

de aerogeradores e componentes, empresas energéticas, e empresas de serviços que
operam no mercado Brasileiro.
As atribuições da ABEEólica foram definidas desde sua criação no seu Estatuto Social
adotando por objeto congregar os interesses das sociedades estabelecidas no País e no
Exterior que se dediquem ao desenvolvimento do setor de energia eólica no Pais, e assim
promover e divulgar a utilização da energia eólica, e assumindo que tem como sua função
principal efetuar a prestação de serviços aos seus associados e representá-los em acordo
aos seus estatutos permitindo a obtenção de um elo importante nos processos necessários
para o desenvolvimento da energia eólica no Brasil e que os parques implantados possam
funcionar adequadamente, incentivando a concorrência entre os Agentes e com as demais
fontes renováveis.
A dinamização das atividades da Associação tem como fundamento as novas estratégias
corporativas adotadas sob as seguintes diretrizes:


Consolidar a presença da energia eólica no mercado brasileiro com a ampliação de
sua participação na matriz energética.



Definir uma estrutura organizacional profissional capaz de responder a todas as
suas atribuições;



Atender eficientemente as necessidades de seu principal cliente, os Associados;



Otimizar os custos inerentes a sua operação e manutenção;



Definir o perfil de receitas, advindas atualmente de serviços prestados pela
Associação, eventos, cursos, contribuições dos sócios, identificando também novas
fontes potenciais de receitas;



Promover a crescente integração com outras entidades complementares e
representativas dos vários segmentos do setor;

Entre as medidas adotadas ABBEOLICA pretende consolidar-se como interlocutora
empresarial e reforçar sua presença institucional ante os órgãos reguladores, órgãos de
governos e entidades do setor elétrico, cujo efeito exibe suas atividades na ordem
institucional de modo profissionalizado mantendo uma fluida interlocução com os poderes
públicos e responsáveis institucionais em matéria energética, procurando levar a opinião
pública informação atualizada e uma mensagem robusta sobre os benefícios da geração
eólica, questões ambientais, redução de emissões, etc.
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A estes efeitos, tem promovido encontros profissionais sobre as atividades setoriais,
estudos técnicos e de regulação, contando com a participação de representantes das
instituições públicas nos referidos fóruns e seminários técnicos.
De outra parte, há identificado necessidades de capacitação e de apoio ao
desenvolvimento tecnológico local, necessidade de nova regulação relacionada com as
atividades elétricas e o apoio à geração eólica no contexto de mercado elétrico, melhora
de procedimentos administrativos em geral, desenvolvimento de novos mecanismos de
financiamento e atenção permanente no processo de planejamento energético.
ABBEOLICA tem desenvolvido desde 2007 um processo de aproximação e colaboração
com outras associações eólicas nacionais e internacionais, tanto fora da região
Iberoamericana como em marcados próximos. Podemos, citar sua colaboração com a
Associação Eólica de Espanha, (AEE), Associação Eólica do Uruguai (AUDEE), e sua
participação como membro e vocal na Junta Diretiva de Global Wind Energy Council
(GWEC), e em particular suas atividades de coordenação na área do Cone Sul do Comitê
Latinoamericano desta Associação.
São numerosas e estáveis as relações institucionais que mantém a ABEEOLICA com outras
organizações industriais e empresariais no Brasil, entre elas com a Federação de Indústrias
dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Sergipe e Piauí, e com a CEI que a identificam como um interlocutor setorial de referência.
O setor eólico no Brasil se defronta então com os seguintes desafios:


viabilizar a implantação dos parques, eliminando os gargalos logísticos e agilizando
o licenciamento ambiental, de modo que o setor consiga cumprir seus
compromissos de geração já firmados em leilão e ganhar credibilidade junto aos
consumidores;



disseminar conhecimento sobre o setor e capacitar mão de obra; construir uma
indústria nacional de equipamentos competitiva;



negociar a manutenção de um arcabouço fiscal favorável ao setor, favorecendo sua
inserção;



defender metas estáveis de contratação de energia eólica;



divulgar as externalidades positivas que advêm da energia eólica para que a
opinião pública a veja em todo o seu potencial de benefícios para a sociedade.
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Financiar o crescimento futuro, que também requererá capital e linhas de crédito,
hoje fundamentalmente fornecidas pelo BNDES e pelo BNB. Há que se viabilizar
outras fontes de financiamento para o setor, em mais longo prazo:



Garantir a efetiva conexão das instalações e a inserção da geração procedente das
mesmas no sistema elétrico. O setor apóia o reforço das infraestruturas elétricas
na região nordeste, mediante una línea de transmissão na costa que deverá partir
ligando de São Luís (MA) a Recife (PE) beneficiando também o Ceará, o Rio Grande
do Norte e a Paraíba, como tem declarado seu Presidente, Dr. Ricardo Simões aos
meios de comunicação.

A experiência internacional pode ilustrar bem as necessidades de profissionalização do
setor em seus diferentes âmbitos de atividade, podendo orientar as ações que tanto
setorialmente como institucionalmente podem nortear um processo de Capacity building
no setor eólico no Brasil através de um conjunto de instrumentos e ações necessárias para
promover a integração das ofertas de formação profissional, mediante um Catálogo
Nacional de Qualificações Profissionais, e desenvolver a avaliação e acreditação das
correspondentes competências profissionais, de forma que se favoreça o profissional e o
social das pessoas, que atendam as carências e cubram as necessidades do sistema
produtivo. Dentro de este catálogo se deveriam recorrer as qualificações profissionais
correspondentes aos instaladores de instalações de energia eólica.
Este aspecto resulta de particular interesse, pois Brasil enfrenta um ciclo de crescimento
econômico no qual estão detectando graves déficit de mão-de-obra e profissionais para
atender estas necessidades.
Os gráficos seguintes ilustram sobre a previsibilidade evolutiva daquelas necessidades de
emprego seguindo o exemplo de um mercado eólico desenvolvido como o espanhol:
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Tendo em conta a consolidação do mercado de curto prazo de energia eólica no Brasil,
recomendamos uma análise minuciosa das necessidades de desenvolvimento do mercado
nas áreas industrial, de ciência, tecnologia e logística para o desenvolvimento competitivo
da geração eólica no país.

3.- A geração eólica no contexto político-regulatório:
3.1.- A energia eólica no marco constitucional
Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, podemos encontrar os
cimentos que fortalecem a ordenação político-regulatória em matéria energética que
delimitam a concepção de Estado em relação à administração de alguns dos recursos
energéticos da União, cuja utilização ou aproveitamento pode considera-se mais intensivo
tradicionalmente, pelos mesmos poderia atribuir certo caráter estratégico.
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Dai que a Constituição atribui caráter diferencial e categoriza como bens da União no
artigo 20º, entre outros o potencial hidráulico no Brasil, que tem o seu espaço próprio na
Constituição quando proclama que “São bens da União… VIII - os potenciais de energia
hidráulica.”
Por parte, também estabelece este preceito legal um princípio de co-participação das
instituições da União nos resultados da exploração destes recursos quando estabelece que
“…
§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no
resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de
geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território,
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação
financeira por essa exploração.
A Constituição estabelece um regime de competências quanto à exploração e legislação
com notável prevalência de potestades na esfera da União, quando reserva as seguintes
faculdades no Art.21º:
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos
cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais
hidroenergéticos;
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Não existe muitas referências constitucionais explícita a outros recursos energéticos no
país, entretanto, a Carta Magna proclama um regime comum de competências em matéria
de proteção ambiental que se alcança a projetos de geração eólica, e que se estende
também à potestade legislativa quando em seu Art. 23. Establece que:
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
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XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;
E, em seu Art. 24º dispõe que Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual, no que lhe for contrário.
Aos descrevermos alguns dispositivos constitucionais relacionados à energia e
meio ambiente, observamos que carta magna contempla a fonte hídrica em suas linhas,
prevalecendo à competência da União para legislar sobre a matéria. Porém, de forma
avaliativa e sistemática podemos perceber que são consagrados 5 importantes princípios
constitucionais identificando-os através da relação meio ambiente/atividade econômica,
que podem ser aplicáveis ao desenvolvimento da energia eólica na matriz energética
brasileira.
O princípio constitucional do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado:
Ao remetermos ao conteúdo do Art. 170, CF/88 observamos claramente o
princípio da defesa do meio ambiente refletindo na ordem econômica.
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
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O direito de viver num ambiente ecologicamente equilibrado foi consagrado à
categoria de Direito Humano fundamental pela constituição Federal de 1988, exigindo do
legislador a relevância jurídica necessária e reconhecimento de atividades energéticas de
baixo impacto ambiental que contribuam para este fim.
O princípio do desenvolvimento sustentável:
O tão importante e internacionalizado princípio do desenvolvimento sustentável
relaciona-se com as práticas de desenvolvimento que ajudam a atender as necessidades
atuais sem comprometer as condições futuras para as próximas gerações. Viga mestra que
pode ser invocada na adoção por um modelo energético mais limpo, moderno e
diversificado como resposta ao aquecimento global.
O principio da Prevenção
O Principio da Prevenção está instrumentalizado no quadro normativo
constitucional de forma que a sua aplicabilidade está demonstrada através de mecanismos
de implementação das condições de controle de qualidade, estudos ambientais e o
licenciamento ambiental.
Faz-se presente no artigo 225 da Constituição Federal:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;
Os Instrumentos administrativos colocados à disposição para a implementação do
princípio da prevenção são as licenças ambientais.
Principie este que dever se valorizado nos empreendimentos energéticos de fontes
renováveis, atendendo o espírito constitucional de reconhecer através de mecanismos
operativos as práticas de estabelecimento no Brasil de novas fontes energéticas com baixo
grau de poluição em detrimento das mais poluentes.
O Principio da Participação e Cooperação
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Esse princípio também está expressamente identificado no “caput” do artigo 225
da CF, consagrando na defesa do meio ambiente a atuação presente do Estado e da
sociedade civil na proteção e preservação do meio ambiente, ao impor à coletividade e ao
Poder Público tais deveres na esfera federal, estadual e municipal através das respectivas
competências definida na Carta Maior.
O Principio do Poluidor-Pagador e da Responsabilização
O princípio do poluir pagador está visível na Constituição Federal no artigo 225, §
3º, que reza: “As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.” É a responsabilização efetiva pelo dano causado,
ou seja, ocorrendo danos ao meio ambiente em razão da atividade desenvolvida, o
poluidor será responsável pela sua reparação.
A implementação e a incorporação desde principio a fins práticos dará sem dúvida
através de incentivos à introdução e desenvolvimento de tecnologias energéticas menos
poluentes na matriz energética brasileira, que deveriam ser financiadas pelas que tenham
maior grau poluidor.
Há que se utilizar das novas discussões e propostas parlamentares que visam
constituir um marco regulatório para as renováveis no país, sendo que, as novas
ferramentas normativas contemplem à aplicação prática no dia-dia dos princípios descritos
acima, de forma a inseri-los na contextualização da sociedade como um todo para uma
efetiva proteção e preservação do meio ambiente.
Em síntese, no Brasil pode ser identificada a sustentabilidade, a competitividade e a
garantia de abastecimento energético como princípios consagrados na Constituição da
República Federativa de 1988, e com eles entronca até suas raízes mais profundas o
desenvolvimento da geração eólica.
A energia eólica no Brasil deve ser explorada e utilizada em maior medida frente ao alto
potencial que o país apresenta um recurso energético nativo, abundante e inesgotável, um
diferencial que teve ter reconhecimento pátrio.
O feito de que os avances tecnológicos já permitem sua exploração de modo segura,
eficiente e competitiva não pode ser ignorado a efeitos de sua participação efetiva na
combinação energética, pois é certo que responde como nenhuma outra nova tecnologia
aos princípios constitucionais sinalados e para eles requeira maior presença na matriz
energética e de um marco normativo específico que incentive os investimentos nesta
tecnologia.
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A experiência internacional evidencia que a iniciativa privada no desenvolvimento da
energia eólica normalmente se ativa favoravelmente nos ambientes inspirados pelo
princípio de segurança jurídica. A ela contribui de maneira manifestadamente significativa
o apoio político mencionado anteriormente, quando a norma onde se expressa adota a
condição da Lei.

3.2.- Organização institucional de referência
3.2.1. Ministério de Minas Energia:
O Ministério de Minas e Energia (MME) foi criado em 1960, pela Lei n° 3.782, de 22 de julho de
1960. Anteriormente, os assuntos de minas e energia eram de competência do Ministério da
Agricultura.
Em 1990, a Lei n° 8.028 extinguiu o MME e transferiu suas atribuições ao Ministério da
Infraestrutura, criado pela mesma lei, que também passou a ser responsável pelos setores de
transportes e comunicações. O Ministério de Minas e Energia voltou a ser criado em 1992, por
meio da Lei n° 8.422.
Em 6 de agosto de 1997, a Lei n° 9.478 criou o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE),
vinculado à Presidência da República e presidido pelo ministro de Minas e Energia, com a
atribuição de propor ao Presidente da República políticas nacionais e medidas para o setor.
Em 2003, a Lei n° 10.683/2003 definiu como competências do MME as áreas de geologia,
recursos minerais e energéticos; aproveitamento da energia hidráulica; mineração e metalurgia;
e petróleo, combustível e energia elétrica, incluindo a nuclear. A estrutura do Ministério foi
regulamentada pelo decreto n° 5.267, de 9 de dezembro de 2004, que criou as secretarias de
Planejamento e Desenvolvimento Energético; de Energia Elétrica; de Petróleo, Gás Natural e
Combustíveis Renováveis; e Geologia, Mineração e Transformação Mineral.

Em 2004, foi criado pela Lei 10.848 o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE),
cuja função é acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do
suprimento eletroenergético em todo o território nacional.
Em 15 de março de 2004, por meio da Lei n° 10.847, foi autorizada a criação da Empresa
de Pesquisa Energética (EPE). Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a EPE tem por
finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o
planejamento do setor energético. Outra empresa pública ligada ao Ministério é o Serviço
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Geológico do Brasil (CPRM), responsável pela geração de levantamentos geológicos e
hidrológicos básicos do território nacional.
O Ministério de Minas e Energia tem como empresas vinculadas a Eletrobrás e a Petrobras,
que são de economia mista. A Eletrobrás, por sua vez, controla, as empresas Furnas
Centrais Elétricas S.A., Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), Companhia de
Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
(Eletronorte), Eletrosul Centrais Elétricas S.A. e Eletrobrás Termonuclear S.A.
(Eletronuclear).

Entre as autarquias vinculadas ao Ministério estão às agências nacionais de Energia
Elétrica (Aneel) e do Petróleo (ANP) e o Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM).
3.2.2. Conselhos e Comitês:

3.2.2.1. O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).
Em 6 de agosto de 1997, a Lei n° 9.478 criou o Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE), vinculado à Presidência da República e presidido pelo ministro de Minas e Energia,
com a atribuição de propor ao Presidente da República políticas nacionais e medidas para
o setor. O CNPE é um órgão de assessoramento do Presidente da República. Sua função é
formular políticas e diretrizes de energia destinadas a:
I - promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, em
conformidade com o disposto na legislação aplicável e com os princípios:
a) Preservação do interesse nacional;
b) Promoção do desenvolvimento sustentado, ampliação do mercado de trabalho e
valorização dos recursos energéticos;
c) Proteção dos interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos
produtos;
d) Proteção do meio ambiente e promoção da conservação de energia;
e) Garantia do fornecimento de derivados de petróleo em todo o território
nacional, nos termos do § 2º do artigo 177 da Constituição Federal;
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f) Incremento da utilização do gás natural;
g) Identificação das soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica
nas diversas regiões do País;
h) Utilização de fontes renováveis de energia, mediante o aproveitamento dos
insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis;
i) Promoção da livre concorrência;
j) Atração de investimento na produção de energia;
k) Ampliação da competitividade do País no mercado internacional;
II – assegurar, em função das características regionais, o suprimento de insumos
energéticos ás áreas mais remotas ou de difícil acesso do País, submetendo as medidas
específicas ao Congresso Nacional, quando implicarem criação de subsídios, observado o
disposto no parágrafo único do artigo 73 da Lei n.º 9.478, de 1997;
III – rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas regiões do País,
considerando as fontes convencionais e alternativas e as tecnologias disponíveis;
IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás natural, do
carvão, da energia termonuclear, dos biocombustíveis, da energia solar, da energia eólica
e da energia proveniente de outras fontes alternativas; (Redação dada pela Lei nº 11.097,
de 2005)
VI - sugerir a adoção de medidas necessárias para garantir o atendimento à demanda
nacional de energia elétrica, considerando o planejamento de longo, médio e curto prazos,
podendo indicar empreendimentos que devam ter prioridade de licitação e implantação,
tendo em vista seu caráter estratégico e de interesse público, de forma que tais projetos
venham assegurar a otimização do binômio modicidade tarifária e confiabilidade do
Sistema Elétrico. (Incluído pela lei nº 10.848, de 2004)
Lei nº 9478-1997 (Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho
Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências).
Decreto nº 3520-2000 (Importante por agregar nova redação e atualizações! Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Conselho
Nacional de Política Energética - CNPE e dá outras providências).
Normativas:



Resolução nº 07, 10/11/2009 - Regimento Interno do CNPE



Portaria MME nº 072, de 2009, Secretário-Executivo do CNPE



Resoluções CNPE - 2010
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Resoluções CNPE - 2009 (Resolução nº 7. Aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE.



Resoluções CNPE - 2008



Resoluções CNPE - 2007



Resoluções CNPE - 2006



Resoluções CNPE - 2005



Resoluções CNPE - 2004



Resoluções CNPE - 2003



Resoluções CNPE - 2002 (Resolução nº 15. Fundamentada em vários princípios importantes. Cria Grupo de Trabalho para
propor procedimentos e mecanismos visando assegurar que todos os empreendimentos destinados à expansão da oferta de
energia elétrica disponham da Licença Prévia Ambiental, como condição para serem autorizados ou licitados, a partir de
janeiro de 2004; Resolução nº 16 Propõe a criação da Câmara de Gestão do Setor Energético e do Centro de Estudos e
Planejamento Energético, e dá outras providências).



Resoluções CNPE - 2001 (Resolução nº 3. Propõe medidas governamentais de fomento a programas de eficiência
energética, e dá outras providências; Resolução nº 7. Reestrutura os Comitês Técnicos que compõem o CNPE, e dá outras
providências.).



Resoluções CNPE - 2000

3.2.2.2 Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE)
Foi criado pela lei 10.848, de 2004, com a função de acompanhar e avaliar
permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo
o território nacional.
De acordo com o decreto 5.175, de 9 de agosto de 2004, o CMSE será presidido pelo
Ministro de Estado de Minas e Energia e terá a seguinte composição:
I - quatro representantes do Ministério de Minas e Energia; e
II - os titulares dos órgãos a seguir indicados:
a) Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL;
b) Agência Nacional do Petróleo - ANP;
c) Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE;
d) Empresa de Pesquisa Energética - EPE; e
e) Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS
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Compete ao CMSE as seguintes atribuições:
I - acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração, transmissão, distribuição,
comercialização, importação e exportação de energia elétrica, gás natural e petróleo e
seus derivados;
II - avaliar as condições de abastecimento e de atendimento, relativamente às atividades
referidas no inciso I deste artigo, em horizontes pré-determinados;
III - realizar periodicamente análise integrada de segurança de abastecimento e
atendimento ao mercado de energia elétrica, de gás natural e petróleo e seus derivados,
abrangendo os seguintes parâmetros, dentre outros:
a) demanda, oferta e qualidade de insumos energéticos, considerando as condições
hidrológicas e as perspectivas de suprimento de gás e de outros combustíveis;
b) configuração dos sistemas de produção e de oferta relativos aos setores de
energia elétrica, gás e petróleo; e
c) configuração dos sistemas de transporte e interconexões locais, regionais e
internacionais, relativamente ao sistema elétrico e à rede de gasodutos;
IV - identificar dificuldades e obstáculos de caráter técnico, ambiental, comercial,
institucional e outros que afetem, ou possam afetar, a regularidade e a segurança de
abastecimento e atendimento à expansão dos setores de energia elétrica, gás natural e
petróleo e seus derivados; e (grifo nosso)
V - elaborar propostas de ajustes, soluções e recomendações de ações preventivas ou
saneadoras de situações observadas em decorrência da atividade indicada no inciso IV,
visando à manutenção ou restauração da segurança no abastecimento e no atendimento
eletroenergético, encaminhando-as, quando for o caso, ao Conselho Nacional de Política
Energética - CNPE. (grifo nosso)
Atlas do CMSE:
Relatório Final do GT Portaria MME nº 435/2009 e Anexos (sem atividade voltada para renováveis)
Atas CMSE 2004 (sem atividade de interesse para renováveis)
Atas CMSE 2005 (sem atividade de interesse para as renováveis)
Atas CMSE 2006 (ata 36 faz referencia ao Proinfa)
Atas CMSE 2007 (sem atividade de interesse para as renováveis)
Atas CMSE 2008 (sem atividade de interesse para as renováveis)

36

Atas CMSE 2009 (sem atividade de interesse para as renováveis)
Atas CMSE 2010 (ata 85 criado um GT especial para copa; ata 89 A ANEEL manifestou sua preocupação com o atraso de usinas eólicas
do Proinfa).

3.2.2.3- Entidades Vinculadas (Considerando com relevância para renováveis):

a) A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia em regime especial,
vinculada ao Ministério de Minas e Energia, foi criada pela Lei nº 9.427 de1996.
A missão da ANEEL é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia
elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade.
A agência tem como atribuições regulares e fiscalizar a geração, a transmissão, a
distribuição e a comercialização da energia elétrica, atendendo reclamações de agentes e
consumidores com equilíbrio entre as partes e em beneficio da sociedade; mediar os
conflitos de interesses entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os consumidores;
conceder, permitir e autorizar instalações e serviços de energia; garantir tarifas justas;
zelar pela qualidade do serviço; exigir investimentos; estimular a competição entre os
operadores; e assegurar a universalização dos serviços.

b) A Eletrobrás foi criada em 1962, em sessão solene do Conselho Nacional de Águas e
Energia Elétrica (Cnaee), no Palácio Laranjeiras, no Rio de Janeiro, com a presença do
presidente João Goulart (1961-1964).
A Eletrobrás é uma empresa de economia mista e de capital aberto, com ações negociadas
nas Bolsas de Valores de São Paulo (Bovespa), de Madri e de Nova York. O governo federal
possui 52% das ações ordinárias da companhia e, por isso, tem o controle acionário da
empresa.
As empresas Eletrobrás atuam de forma integrada, com políticas e diretrizes definidas pelo
Conselho Superior do Sistema Eletrobrás (Consise), formado pelos presidentes das
empresas, que se reúne regularmente.
A Eletrobrás dá suporte a programas estratégicos do governo, como o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), o Programa Nacional de
Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica (Luz para Todos) e o Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).
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Missão: Atuar nos mercados de energia de forma integrada, rentável e sustentável;
Visão: Em 2020, ser o maior sistema empresarial global de energia limpa, com
rentabilidade comparável às das melhores empresas do setor elétrico;
Valores: Foco em resultados, empreendedorismo
comprometimento das pessoas, ética e transparência.

e

inovação,

valorização

e

A empresa recebeu a atribuição de promover estudos, projetos de construção e operação
de usinas geradoras, linhas de transmissão e subestações destinadas ao suprimento de
energia elétrica do país e passou a contribuir decisivamente para a expansão da oferta de
energia elétrica e o desenvolvimento do país.
Na condição de holding, a Eletrobrás controla grande parte dos sistemas de geração e
transmissão de energia elétrica do Brasil por intermédio de seis subsidiárias: Chesf, Furnas,
Eletrosul, Eletronorte, CGTEE e Eletronuclear. Além de principal acionista destas empresas,
a Eletrobrás, em nome do governo brasileiro, detém metade do capital de Itaipu
Binacional.
A holding também controla o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) e a
Eletrobrás Participações S.A. (Eletropar). Além disso, atua na área de distribuição de
energia por meio das empresas Eletroacre (AC), Ceal (AL), Cepisa (PI), Ceron (RO),
Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (AM) e Boa Vista Energia (RR).
A capacidade geradora do Sistema Eletrobrás, incluindo metade da potência de Itaipu
pertencente ao Brasil, é de 39.402 MW, correspondentes a 38% do total nacional. As
linhas de transmissão do Sistema têm 59.765 km de extensão. O sistema é composto de 29
usinas hidrelétricas, 15 termelétricas e duas nucleares.

c) Criada em março de 2004, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), empresa pública
vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tem por finalidade prestar serviços na área de
estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético.
Entre as pesquisas feitas estão energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados,
carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética.
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3.2.2.4. Entidades Afins:

a) Em novembro de 2004, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
começou a operar como fruto do novo marco regulatório estabelecido pelo governo
brasileiro para o setor elétrico.
Associação civil integrada por agentes das categorias de geração, de distribuição e de
comercialização, a instituição desempenha papel estratégico para viabilizar as operações
de compra e venda de energia elétrica, registrando e administrando contratos firmados
entre geradores, comercializadores, distribuidores e consumidores livres.
A CCEE tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica no Sistema
Interligado Nacional nos Ambientes de Contratação Regulada e Contratação Livre, além de
efetuar a contabilização e a liquidação financeira das operações realizadas no mercado de
curto prazo.
Links Relacionados:
http://www.ccee.org.br
b) O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é uma entidade de direito privado, sem
fins lucrativos, criada em 26 de agosto de 1998, responsável pela coordenação e controle
da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema
Interligado Nacional (SIN), sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel). O Operador é constituído por membros associados e membros
participantes.
A missão do ONS é operar o Sistema Interligado Nacional de forma integrada, com
transparência, equidade e neutralidade, de modo a garantir a segurança, a continuidade e
a economicidade do suprimento de energia elétrica no país.
Entre seus objetivos estratégicos estão aumentar a segurança eletroenergética; responder
aos desafios decorrentes da diversificação da matriz energética brasileira e do aumento da
complexidade de operação do SIN; e aperfeiçoar a ação do ONS como gestor da rede de
instalações e sua atuação nas redes de agentes e instituições.
Fonte: Ministério de Minas e Energia
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CONSELHOS E COMITÊS
Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE):
•Vinculado à presidência da
República: Políticas e diretrizes
Comitê de Monitoramento do Setor
Elétrico (CMSE)
•Acompanhar e avaliar segurança
do suprimento eletroenergético

ENTIDADES VINCULADAS
Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL)
Eletrobrás
Empresas de Pesquisa Energética (EPE)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ENTIDADES AFINS
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

Em síntese, existe no setor energético uma organização institucional hierarquizada de
âmbito federal, que responde aos princípios e diretrizes em matéria de política energética,
econômica e ambiental inspirados pela Carta Magna, orientada a garantir o abastecimento
energético sob os princípios de competitividade, seguridade e universalidade de
fornecimento, que respondem ao modelo energético acordado pelos poderes públicos.
No que concerne ao desenvolvimento das novas fontes de energia renováveis, o Programa
PROINFA instituído por lei, foi desenvolvido pelo Departamento de Desenvolvimento
Energético-DDE através da Coordenação General de Fontes Alternativas do MME, com
uma reduzida estrutura de recursos, meios técnicos e humanos. O mesmo não tem sido
acompanhado da criação de um organismo ou instituição especifica diretamente
orientada a coordenar e gerenciar conjuntamente com as administrações energéticas
estaduais, as medidas destinados ao cumprimento de Programa através de ações de
difusão, assessoramento técnico, evolução e financiamento de projetos de inovação
tecnológica.
As lições aprendidas das experiências internacionais em países que colocaram em prática
programas para o desenvolvimento das energias renováveis com êxito no cumprimento de
suas metas recomendam a criação de uma agência de direito público com personalidade
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jurídica própria responsável por velar pelo cumprimento do programa, que concentre
faculdades e competências para propor as linhas de ação, identificar barreiras propor
soluciones regulamentárias e legislativas. (IDAE na Espanha; DEA na Dinamarca, DENA na
Alemanha, etc). Há experiências similares no Brasil, em matéria dos recursos hídricos, no
caso da Agência Nacional de Águas, ANA.
A instituição aqui proposta complementaria e concentraria de forma estruturada as
funções e faculdades dos organismos e entidades afins, vinculadas que na atualidade
exercem competências de forma desconcentrada sobre estas atividades.

3.3.- A energia eólica no âmbito legislativo

3.3.1.- O regime legal vigente:
O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), de acordo
com o Decreto nº 5.025, de 2004, foi criado com o objetivo de aumentar a participação da
energia elétrica produzida por empreendimentos concebidos com base em fontes eólica,
biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH) no Sistema Elétrico Interligado Nacional
(SIN), norteado pelos seguintes princípios: desenvolvimento sustentável; diversificar a
matriz energética brasileira com caráter complementar com as demais fontes tradicionais;
expansão de atendimento a menor custo; e universalização do acesso.
O intuito é promover a diversificação da Matriz Energética Brasileira, buscando
alternativas para aumentar a segurança no abastecimento de energia elétrica de forma
sustentável; desenvolver e valorizar as características e potencialidades regionais e locais;
reduzir as emissão de gases de efeito estufa e implementar o uso de novas tecnologias.
Compete ao Ministério de Minas e Energia (MME), definir as diretrizes, elaborar o
planejamento do Programa e definir o valor econômico de cada fonte e a Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eletrobrás), o papel de agente executora, com a celebração de contratos
de compra e venda de energia (CCVE).
Para tanto, foi estabelecido que o valor pago pela energia elétrica adquirida, além dos
custos administrativos, financeiros e encargos tributários incorridos pela Eletrobrás na
contratação desses empreendimentos, fossem rateados entre todas as classes de
consumidores finais atendidas pelo SIN, com exceção dos consumidores classificados na
Subclasse Residencial Baixa Renda (consumo igual ou inferior a 80 kWh/mês).
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A nível tecnológico e econômico o governo buscou o desenvolvimento da indústria
nacional e investimentos de vários bilhões em equipamentos e materiais;
Outro fator importante destacado pelo governo foi os ganhos ambientais em relação ao
programa com o intuito de evitar a emissão de 2,5 milhões de tCO2/ano estimulando um
ambiente potencial de negócios de Certificação de Redução de Emissão de Carbono, nos
termos do Protocolo de Kyoto.
O Programa prevê a implantação de 144 usinas, totalizando 3.299,40 MW de capacidade
instalada, sendo 1.191,24 MW provenientes de 63 PCHs, 1.422,92 MW de 54 usinas
eólicas, e 685,24 MW de 27 usinas a base de biomassa. Toda essa energia tem garantia de
contratação por 20 anos pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), contados a
partir da entrada em operação.
O marco legal do Proinfa está pulverizado entre leis, decretos, portarias e resoluções.
Assim, podemos destacar alguns dispositivos legais: a Lei nº 10.438/02, alterada pelas leis
nº 10.762/03 e nº 11.075/04, Lei n.º 11.943/2009; Decretos nº 5.025/04, nº 5.882/06;
Portarias MME nº 45/04, nº 452/05, nº 86/07 e 263/07; Resoluções ANEEL nº 56, 57, 62,
65, 127, 287 e 250; Resolução da CAMEX nº07/07.
Os programas de apoio financeiro concentram a nível de BNDES, Banco do Brasil, Banco
do Nordeste, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, SUDAM e SUDENE e outros.

Proinfa está divido em duas etapas de acordo com o art. 3º da Lei nº 10. 438, de 26 de
abril de 2002, que caracteriza ambas etapas juntamente com os mecanismos de
precificação. A primeira visou à implantação de 3.300 megawatts de capacidade, para
início de funcionamento até 30 de dezembro de 2008, com garantia de compra da energia
produzida pelo prazo de 20 anos, a ser distribuída igualmente por cada fonte participante.
A segunda etapa previu o aumento da energia produzida a partir das mesmas fontes até
atingir 10% do consumo anual de energia no país, a ser alcançado em até 20 anos.
Art. 3º Fica instituído o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa, com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por
empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos, concebidos com base em
fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado
Nacional, mediante os seguintes procedimentos:
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I – na primeira etapa do programa: (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)
(Regulamento) (Vide Lei nº 11.943, de 2009)
a) os contratos serão celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS até
30 de junho de 2004, para a implantação de 3.300 (três mil e trezentos) MW de
capacidade, em instalações de produção com início de funcionamento previsto para até 30
de dezembro de 2008, assegurando a compra da energia a ser produzida no prazo de 20
(vinte) anos, a partir da data de entrada em operação definida no contrato, observados os
valores e pisos definidos na alínea b deste inciso; (Redação dada pela Lei nº 11.075, de
2004)
b) a contratação a que se refere a alínea a deverá ser distribuída igualmente, em termos
de capacidade instalada, por cada uma das fontes participantes do programa e a aquisição
da energia será feita pelo valor econômico correspondente à tecnologia específica de cada
fonte, valor este a ser definido pelo Poder Executivo, mas tendo como pisos cinqüenta por
cento, setenta por cento e noventa por cento da tarifa média nacional de fornecimento ao
consumidor final dos últimos doze meses, para a produção concebida a partir de biomassa,
pequenas centrais hidrelétricas e energia eólica, respectivamente; (Redação dada pela Lei
nº 10.762, de 11.11.2003)
c) o valor pago pela energia elétrica adquirida na forma deste inciso, os custos
administrativos e financeiros e os encargos tributários incorridos pela Eletrobrás na
contratação serão rateados, após prévia exclusão do consumidor beneficiado pela Tarifa
Social de Energia Elétrica, integrante da Subclasse Residencial Baixa Renda, entre todas as
classes de consumidores finais atendidas pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional,
proporcionalmente ao consumo verificado; (Redação dada pela Lei nº 12.212, de 2010)
d) a contratação das instalações de que trata este inciso I, far-se-á mediante Chamada
Pública para conhecimento dos interessados, considerando, no conjunto de cada fonte
específica, daquelas habilitadas, primeiramente as que tiverem as Licenças Ambientais de
Instalação – LI – mais antigas, prevalecendo, em cada instalação, a data de emissão da
primeira LI, caso tenha ocorrido prorrogação ou nova emissão, limitando-se a contratação
por Estado a vinte por cento das fontes eólica e biomassa e quinze por cento da Pequena
Central Hidrelétrica - PCH; (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)
e) concluído o processo definido na alínea d sem a contratação do total previsto por fonte
e existindo ainda empreendimentos com Licença Ambiental de Instalação – LI – válidas, o
saldo remanescente por fonte será distribuído entre os Estados de localização desses
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empreendimentos, na proporção da oferta em kW (quilowatt), reaplicando-se o critério de
antigüidade da LI até a contratação do total previsto por fonte; (Redação dada pela Lei nº
10.762, de 11.11.2003)
f) será admitida a participação direta de fabricantes de equipamentos de geração, sua
controlada, coligada ou controladora na constituição do Produtor Independente
Autônomo, desde que o índice de nacionalização dos equipamentos e serviços seja, na
primeira etapa, de, no mínimo sessenta por cento em valor e, na segunda etapa, de, no
mínimo, noventa por cento em valor; (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)
g) fica a ELETROBRÁS autorizada, no caso da não contratação a que se referem as alíneas d
e deste inciso, pela insuficiência de projetos habilitados, a celebrar contratos por fonte até
28 de dezembro de 2004, da diferença entre os 1.100 (mil e cem) MW e a capacidade
contratada por fonte, seguindo os mesmos critérios adotados nas alíneas d e deste inciso;
(Redação dada pela Lei nº 11.075, de 2004)
h) no caso das metas estipuladas para cada uma das fontes não terem sido atingidas
conforme estabelece a alínea g caberá à ELETROBRÁS contratar imediatamente as quotas
remanescentes de potência entre os projetos habilitados nas demais fontes, seguindo o
critério de antigüidade da Licença Ambiental de Instalação; (Incluído pela Lei nº 10.762, de
11.11.2003)
O gráfico a baixo reflete o processo de seleção de projetos para a primeira etapa do
Programa:
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FONTE: MME

Este outro gráfico reflete o programa de seleção específico para empreedimentos de
geração elétrica através de fonte eólica dentro da primeira fase do Proinfa:
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II - na segunda etapa do programa:
a) atingida a meta de 3.300 MW, o desenvolvimento do Programa será realizado de forma
que as fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa atendam a 10% (dez por
cento) do consumo anual de energia elétrica no País, objetivo a ser alcançado em até 20
(vinte) anos, aí incorporados o prazo e os resultados da primeira etapa;
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b) os contratos serão celebrados pela ELETROBRÁS, com prazo de duração de vinte anos e
preço equivalente ao valor econômico correspondente à geração de energia competitiva,
definida como o custo médio ponderado de geração de novos aproveitamentos hidráulicos
com potência superior a 30.000 kW e centrais termelétricas a gás natural, calculado pelo
Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)
c) a aquisição far-se-á mediante programação anual de compra da energia elétrica de cada
produtor, de forma que as referidas fontes atendam o mínimo de 15% (quinze por cento)
do incremento anual da energia elétrica a ser fornecida ao mercado consumidor nacional,
compensando-se os desvios verificados entre o previsto e realizado de cada exercício, no
subseqüente;
d) o produtor de energia alternativa fará jus a um crédito complementar, calculado pela
diferença entre o valor econômico correspondente à tecnologia específica de cada fonte,
valor este a ser definido pelo Poder Executivo, e o valor recebido da ELETROBRÁS, para
produção concebida a partir de biomassa, pequena central hidrelétrica e eólica; (Redação
dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)
e) até o dia 30 de janeiro de cada exercício, os produtores emitirão um Certificado de
Energia Renovável – CER, em que conste, no mínimo, a qualificação jurídica do agente
produtor, o tipo da fonte de energia primária utilizada e a quantidade de energia elétrica
efetivamente comercializada no exercício anterior, a ser apresentado à Aneel para
fiscalização e controle das metas anuais;
f) o Poder Executivo regulamentará os procedimentos e a Eletrobrás diligenciará no
sentido de que a satisfação dos créditos complementares de que trata a alínea d não
ultrapasse 30 (trinta) dias da requisição de pagamento feita pelo agente produtor;
g) na ordenação da contratação, que será precedida de Chamada Pública para
conhecimento dos interessados, a Eletrobrás aplicará os critérios constantes do inciso I,
alíneas d, e f, observando, ainda, o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses entre a
assinatura do contrato e o início de funcionamento das instalações;
h) a contratação deverá ser distribuída igualmente, em termos de capacidade instalada,
por cada uma das fontes participantes do Programa, podendo o Poder Executivo, a cada 5
(cinco) anos de implantação dessa Segunda Etapa, transferir para as outras fontes o saldo
de capacidade de qualquer uma delas, não contratada por motivo de falta de oferta dos
agentes interessados;
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i) o valor pago pela energia elétrica adquirida na forma deste inciso, os custos
administrativos e financeiros e os encargos tributários incorridos pela Eletrobrás na
contratação serão rateados, após prévia exclusão do consumidor beneficiado pela Tarifa
Social de Energia Elétrica, integrante da Subclasse Residencial Baixa Renda, entre todas as
classes de consumidores finais atendidas pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional,
proporcionalmente ao consumo verificado. (Redação dada pela Lei nº 12.212, de 2010)
§ 1o Produtor Independente é Autônomo quando sua sociedade, não sendo ela própria
concessionária de qualquer espécie, não é controlada ou coligada de concessionária de
serviço público ou de uso do bem público de geração, transmissão ou distribuição de
energia elétrica, nem de seus controladores ou de outra sociedade controlada ou coligada
com o controlador comum. (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)
(Regulamento)
§ 2o Poderá o Poder Executivo autorizar à ELETROBRÁS realizar contratações com
Produtores Independentes que não atendam os requisitos do § 1 o, desde que o total
contratado não ultrapasse a vinte e cinco por cento da programação anual e dessas
contratações não resulte preterição de oferta de Produtor Independente Autônomo,
observando-se, no caso da energia eólica, que na primeira etapa do Programa o total das
contratações seja distribuído igualmente entre Autônomos e não Autônomos. (Redação
dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Regulamento)
§ 3o Caberá ao Ministério de Minas Energia a elaboração de Guia de Habilitação por fonte,
consignando as informações complementares às Licenças Ambientais de Instalação,
necessárias à participação no PROINFA. (Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)
(Regulamento)
§ 4o Somente poderão participar da Chamada Pública, Produtores que comprovem um
grau de nacionalização dos equipamentos e serviços de, no mínimo, sessenta por cento, na
primeira etapa e noventa por cento na segunda etapa, em cada empreendimento.
(Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Regulamento)
§ 5o As concessionárias, permissionárias e o Operador Nacional do Sistema - ONS emitirão
documento conclusivo relativo ao processo de acesso aos sistemas de transmissão e
distribuição, conforme Procedimentos de Rede, no prazo máximo de trinta dias após a
contratação do empreendimento pela ELETROBRÁS, cabendo à ANEEL diligenciar no
sentido de garantir o livre acesso do empreendimento contratado pelo critério de mínimo
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custo global de interligação e reforços nas redes, decidindo eventuais divergências e
observando os prazos de início de funcionamento das centrais geradoras estabelecidos
neste artigo. (Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Regulamento)
§ 6o Após um período de 3 (três) anos da realização da Chamada Pública, o Produtor
Independente Autônomo poderá alterar seu regime para produção independente de
energia, mantidos os direitos e obrigações do regime atual, cabendo à Eletrobrás
promover eventuais alterações contratuais. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007)
§ 7o Fica restrita à 1a (primeira) etapa do programa a contratação preferencial de Produtor
Independente Autônomo. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007)

Ao longo da implantação do programa em sua primeira etapa foram surgindo
dificuldades práticas as quais comprometeram os projetos contratados, por exemplo:
- Exigências pesadas, caras e burocráticas para a obtenção e renovação das Licenças
Ambientais relacionados aos projetos PROINFA;
- Prazos incompatíveis de operação dos projetos pela falta de capacidade de atendimento
pelo parque industrial;
- Projetos concentrados em pouco empreendedores;
- Dificuldades e demora em conseguir a Declaração de Utilidade Pública, qualificação
facilitadora para as negociações para o uso da terra agravadas por complexas situações
fundidarias de dificil resolução;
- Debil critérios de seleção dos empreendedores, pois a seleção e critérios de desempates
levaram em conta o simplista quesito da data de emissão da licença ambiental,
privilegiando as mais antigas, sem levar em conta fatores importantes como o custo de
geração e/ou o nível de eficiência, o que abriu brecha a um “mercado negro” de licenças
ambientais;
- Obstáculos na conexão à rede, em especial na região Centro-Oeste;
- Indústria nacional com incapacidade de atendimento da demanda de aerogeradores.
Concluímos que ainda não foram cumpridas as previsões e metas do programa enquanto a
sua primeira etapa com o objetivo de alcançar 3.300 MW em funcionamento com
instalações destas tecnologias alternativas, razão pela qual, todavia não resulta legalmente
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procedente pôr em andamento a segunda etapa, que depende de que se alcance aquele
primeiro objetivo.
No entanto, quando em dezembro de 2009 o MME resolveu convocar o leilão de Energia
de Reserva para fonte eólica, proporcionou um impulso à geração eólica que os
investidores estavam demandando, outorgando desta forma oportunidades de
continuidade aos projetos eólicos existentes, posto que já tinha conhecimento pleno do
interesse do mercado pela continuidade de estes projetos, e das principais necessidades
para fazê-los realidade.
O Governo suavizou as condições de entrada ao mercado eólico nesta etapa transitória,
reduzindo as exigências do índice nacionalização, que se encontrou em definitivo com a
resposta positiva que buscava por parte dos investidores, cobrindo com notável êxito suas
expectativas, o que aconteceu ainda com maior intensidade com os leilões de agosto de
2010. Estas medidas proporcionaram continuidade e profundidade ao processo inversor
do setor eólico no Brasil, evitando sua interrupção, no entanto se alcançava o objetivo da
primeira etapa do Programa.
Encontramos-nos numa etapa de transição entre a 1ª e a 2ª fase do PROINFA, articulada
sobre uma metodologia normativa notavelmente diferente à prevista pela lei criadora do
Programa, que circundam seus próprios desafios e exige um tratamento institucional
próprio e adequado, que agora dê maior segurança à própria indústria eólica, que enfrenta
decisões de investimento que requerem o respaldo de una norma com força de lei que
proporcione seguridade jurídica, que redefina o modelo e tenha em consideração as
experiências do Programa para corrigir as barreiras encontradas a sua execução.
Este, em definitivo, transferirá seus efeitos positivos sobre os consumidores, pois vai
permitir incrementar a competitividade que já demonstra esta tecnologia.

3.3.2.- A Perspectiva Parlamentaria na Regulação das Energias Renováveis
e/ou Alternativas.
A ausência de um marco legal completo sobre fomento e ordenação das atividades de
produção de eletricidade a partir do uso das “novas” fontes de energia renováveis tem
suscitando de maneira recorrente a atenção parlamentaria sobre as necessidades de
legislar matérias da maior transcendência para o desenvolvimento normal destas
atividades.
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Podem apreciar-se numerosas iniciativas parlamentarias tendentes a cobrir estas lacunas
normativas canalizadas através da Comissão Especial de Energias Renováveis da Câmara
dos Deputados Federais que analisa projetos, estudos, propostas, atualizações e
discussões participativas com vários seguimentos da sociedade, visando atender às novas
bases jurídicas para o desenvolvimento de um ordenamento que atenda as atuais e
futuras necessidades do setor.
Já foram analisados 19 projetos de lei relacionados ao tema e um texto final agrupando 19
projetos, 39 emendas e alterando 5 leis, resultando em uma versão final do PL 630/03, que
espera os trâmites da casa para ser votado e posterior salto ao mundo jurídico. Foram
acolhidos pela Câmara ao projeto PL 630/2003 os seguintes projectos los que se reflejan
en la siguiente tabla que extraca los contenidos de mayor interés en nuestro analisis :

PL 3.259
2004

PL 3.831
2004

PL 4.242
2004

PL 5.248
2005

PL 7.692
2006

PL 523
2007

Objetivo:
-Instituir o
Programa de
Incentivo às
Energias
Renováveis –
PIER.

Objetivo:
-Incentivar à
geração de
energias
alternativas

Objetivo:
Instituir o
Programa de
Fomento às
Energias
Renováveis –
PROFER

Objetivo:
Instituir o
Programa de
Geração de
Energia a
partir do Lixo
(Progelixo)

Objetivo:
Instituir o
Programa
Brasileiro de
Pequena
Geração
Descentralizada
de Energia
Elétrica Progede

Objetivo:
Instituir a
Política Nacional
de Energias
Alternativas

Fontes de
energia:
-Termossolar
(aquecimento
de agua).
-Fotovoltáica
-Eólica

Fontes de
energia:
fotovoltaica,
solar, térmica
e eólica

Fontes de
energia: eólica,
solar, biomassa,
pequenos
aproveitamentos
hidráulicos e
geotérmica

Fontes de
energia:
Tratamento
de lixo,
queima do
metano, etc.

PL 1.563
2007

Objetivo:
Promover a
universalização,
a geração
distribuída e a
racionalização
energética, e
alterar a Lei nº
10.438, para
modificar o
Proinfa e
aumentar a
participação de
fontes
alternativas na
matriz
energética
nacional.
Fontes de
Fontes de
Fontes de
energia:
energia:
energia:
biomassa, eólica, Biocombustíveis, Pequenas
hidráulica, solar biomassa,
centrais
e outras fontes energia eólica,
hidrelétricas,
alternativas de
solar térmica e biomassa, eólica,
energia, de até
fotovoltaica y
ondas, marés,
5.000 kW de
outras.
solar e
potência
geotérmica.

PL 1.563
2007

Objetivo:
Instituir
incentivos
fiscais para a
aquisição de
bens e
prestação de
serviços
necessários
para a
utilização de
energias
alternativas.

Fontes de
energia:
Solar, eólica
e outras
fontes
alternativas
de energia.
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Recurso:
-Agentes
financiadores
nacionais e
internacionais;
privatizações

Recurso:
Dotações
orçamentárias
próprias
Redução
tributária
ICMS

Recurso: Fundo
Nacional de
Desenvolvimento
de Energias
Renováveis
(royalties do
Petróleo, xisto
betuminoso ou
gás natural);
agentes
financiadores
nacionais e
internacionais,
etc.

Recurso:
Tarifa elétrica
Consumidor
final

Recurso: Conta
de
Desenvolvimento
Energético –
CDE; Conta de
Consumo de
Combustíveis CCC

Recurso:
Financiamento
próprio nos
bancos sob o
controle da
União em e suas
agências de
desenvolvimento

Recurso: Conta
de
Desenvolvimento
Energético –
CDE; União;
Consumidor
final;

Agente
financeiro:
-BNDES

Agente
financeiro:

Agente
financeiro:
-BNDES

Agente
financeiro:
Eletrobrás
Contratos de
20anos

Agente
financeiro:

Agente
financeiro:

Agente
Agente
financeiro:
financeiro:
Agente
Comunitário de
Energia Elétrica ACEE

Distribuição:
Sistema
isolado de
pequeno
porte

Distribuição:

Distribuição:
Sistema
isolado

Distribuição:

Distribuição:
Sistema
Isolado

Distribuição:
Sistema de
geração
distribuída

Distribuição:
Distribuição:
Sistema de
geração isolada e
distribuída.

Matéria:
Incentivo,
financiamento,
Redução
tributária

Matéria:
Incentivo,
solo lixo,
financiamento

Matéria:
Regulação,
atividade e
geração
distribuída.

Matéria:
Redução de
emissões,
conversão
tecnológica de

Matéria:
Incentivo,
financiamento,
conversão
tecnológica

Matéria:
Matéria:
Incentivo e
Incentivo,
financiamento financiamento,
Redução
tributária

Recurso:
dedução da
base de
cálculo dos
impostos
sobre as
rendas das
pessoas
físicas e
jurídicas e da
Contribuição
Social sobre
o Lucro
Líquido –
CSLL, etc.

Matéria:
Incentivos
tributários
Terceira
etapa
Proinfa
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PL 2.091
2007

PL 2.505
2007

PL 2.737
2008

PL 2.866
2008

PL 2.867
2008

PL 3.004
2008

PL 3.166
2008

PL 4.550
2008

Objetivo:
Isentar o IPI
para todos os
equipamentos
e acessórios
destinados à
geração de
energia através
da biomassa.

Objetivo:
Criar o
Certificado de
Empreendedor
de Energia
Renovável
(CEER)

Objetivo:
Incentivar à
geração de
energia a
partir de fonte
solar

Objetivo:
Instituir o
Programa
Nacional de
Geração de
Energia Elétrica
a partir do Lixo
(Progel)

Objetivo:
Autorizar a
emissão de
Certificados
de Energia
Alternativa

Objetivo:
Criar o
Programa
Nacional de
Biogás.

Objetivo: Criar o
Programa
Nacional de
Instalação de
Coletores
Solares –
PROSOL

Objetivo:
Disciplinar a
produção e a
comercialização
de energia
proveniente de
fontes
renováveis.

Fontes de
energia:
Biomassa

Fontes de
energia:
Alternativas e
renováveis

Fontes de
energia:
Solar

Fontes de
energia: lixo,
principalmente,
a partir unidades
de digestão
anaeróbica.

Fontes de
energia:
Eólica, solar,
biomassa,
maremotriz,
ondas
marítimas e
de Pequenas
Centrais
Hidrelétricas
– PCHs.

Fontes de
energia:
resíduos
orgânicos
sólidos e
outros
poluentes

Fontes de
energia:
Energia
Solar

Fontes de
energia:
Pequenas
Centrais
Hidrelétricas;
Biomassa;
Eólica;
Resíduos; Solar;
Oceânica.

Recurso:
Dedução IPI

Recurso:
União

Recurso:
Encargo
tarifário, entre
todos os
consumidores
finais de
energia
elétrica.

Recurso:
Recurso:
Encargo
tarifário, entre
todos os
consumidores
finais de energia
elétrica.

Recurso: Cide
(Contribuição
de
Intervenção
no Domínio
Econômico) e
bancos
federais.

Recurso:
Encargo
tarifário, entre
todos os
consumidores
finais de energia
elétrica.

Agente
financeiro:

Agente
financeiro:
Contrato de
compra
concessionárias
do serviço
público

Agente
financeiro:

Agente
financeiro:
Contrato
Eletrobrás
20anos

Agente
financeiro:

Agente
financeiro:
Bancos
federais.

Recurso:
Proveniente da
cobrança de
uma taxa
correspondente
a um décimo por
cento do
faturamento
bruto das
concessionárias
dos serviços
públicos de
energia.
Agente
financeiro:
Fundo Nacional
de Fomento ao
Uso de Energia
Solar – FUNSOL.

Distribuição:

Distribuição:

Distribuição:

Distribuição:

Distribuição:

Distribuição:

Distribuição:

Distribuição:

Matéria:
Incentivo e
financiamento

Matéria:
Green certs

Matéria:
Matéria:
Incentivo
Incentivo, solo
fiscal a Biogás solar,
financiamento

Matéria:
Matéria: Feed in Matéria:
Incentivo fiscal tariff/ Green
Incentivo (
a biomassa.
Certs.
redução de
20% na tarifa
elétrica).

Agente
financeiro:
Contrato de 20
anos

Matéria:
Ordenação de
atividades,
incentivos,
modelos de
financiamento
e cálculo,
conexão a rede
e critérios de
planejamento.
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PL 4.798
2009

PL 5.514
2009

PL 5.715
2009

Objetivo:
Institui o Código Brasileiro de
Sustentabilidade Energética.

Objetivo:
Instituir Conselho e Fundo Nacional de
Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de
Energias Limpas e propor a concessão de
benefícios fiscais, avaliando a criação de
limites de emissões e qualificação de mãode-obra voltada para o setor das renováveis.

Objetivo:
Institui incentivo ao aproveitamento da
energia solar para aquecimento de água
nas residências brasileiras.

Fontes de energia: energia hidráulica,
eólica, solar, geotérmica, biomassa,
biogás, residuos.

Fontes de energia: Eólica, solar, geotérmica. Fontes de energia:
Energia
Solar
Térmica

Recurso: Operadores de rede, será pago
pelo Tesouro Nacional.

Recurso:
Esfera federal, estadual e royalties do
petróleo.

Recurso: Concessionárias, permissionárias
e autorizadas do serviço público de
distribuição deverão prover
financiamentos;

Agente financeiro:
Contrato até 2050

Agente financeiro:
BNDES e outros bancos de fomento

Agente financeiro:

Distribuição:

Distribuição:

Distribuição: isolada

Matéria: Incentivos, objetivos, conexões,
primas, comercialização e retribuição,
eficiência energética

Matéria:
Incentivo solar térmico

Cabe lembrar que as proposições em exame já foram sujeitas à apreciação conclusiva por
parte da Comissão Especial Relatora, sob os aspectos de admissibilidade e o mérito (art.
34, § 2º do RICD). Ressalte-se que a apreciação da admissibilidade abrange os aspectos
constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa, bem como a adequação
orçamentária e financeira.
Considerando desde a propositura do PL 630/2003 até o projeto substituto em 2009,
percebemos que o mesmo foi incorporando outros projetos relacionados a variadas
temáticas afins, pondo na mesma pasta assuntos complexos e polêmicos. No texto se
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combinam diferentes mecanismos de apoio de grande interesse, se bem de aplicação e
alcance muito limitados.
Os principais pontos do relatório referem-se à proposta de feed-in tariff para turbinas de
vento, biomassa ou placas solares conectadas à rede ou em comunidades isoladas, para a
geração de pequeno e médio porte conectada à rede para perfis de geração entre 50 kW e
1000 kW. Os preços estipulados, de acordo com o artigo 3 do PL 630/03 se refletem na
seguinte tabela:

21 .Valor anual de referência - VR: Valor utilizado para regular o repasse às tarifas dos consumidores finais dos custos de
aquisição de energia elétrica, conforme descrito no art. 34 do Decreto nº 5.163, de 2004.

Para a microgeração de energia (empreendimentos inferiores a 50kW), de acordo com o
artigo 5 a remuneração será calculada anualmente e terá como piso a tarifa média
nacional de fornecimento ao consumidor residencial, referente aos doze meses anteriores,
excluída a Subclasse Residencial Baixa Renda no cálculo da referida tarifa média. Exceção é
feita à geração solar, que será remunerada de acordo com o valor de referência acrescido
de 450%, ou algo em torno dos R$710/MWh.
Em relação às comunidades isoladas, o artigo 10 estipula que as concessionárias atendam
a todo o suprimento de sistemas isolados prioritariamente por meio de fontes renováveis,
contratadas por licitação, recebendo a remuneração equivalente ao custo total de geração
de energia elétrica.
Para a geração de grande porte em parques eólicos, centrais de cogeração e pequenas
centrais hidrelétricas, foi prevista no artigo 2 do substitutivo a realização de leilões anuais,
oferecendo uma quantidade mínima de 600 MW médios das fontes eólica, biomassa e
pequenas centrais hidrelétricas (com 200 MW médios para cada). A regularidade na
realização destes leilões pode dar uma visão de longo prazo ao mercado – desde que o
preço de referência das energias negociadas no leilão viabilize economicamente as usinas
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de geração renovável e que a quantidade de energia negociada tenha um volume capaz de
estimular o mercado. A quantia mínima de 200 MW médios anual (equivalente a 500 MW
no caso das eólicas) é um bom começo para o Brasil, mas deve ser ampliada com o tempo.
Na proposta está incluída, no artigo 7, a obrigatoriedade de compra anual de 100 MW
médios de energias alternativas pelas concessionárias, inspirada no sistema de quotas ou
certificados verdes, no qual se define uma meta de participação de energias renováveis no
portfólio das empresas de energia.
O texto propõe, nos artigos 3 e 5, que todo empreendimento renovável de geração
distribuída e microgeração (até 1000 kW) tenha isenção total de custos de transmissão e
distribuição. A medida deve viabilizar uma série de empreendimentos distantes da rede
que, em condições anteriores arcariam com os custos de transporte de energia.
Também propõe o texto determinados incentivos fiscais, mediante dedução de gastos com
a aquisição de bens e prestação de serviços referentes a instalações de geração renovável
do lucro operacional líquido das empresas responsáveis pelos mesmos, se bem não existe
um critério harmonizado no país acerca da fiscalidade das “novas” energias renováveis
quando de uma parte se eliminam as taxas de importação para determinado tipo de
aerogeradores para o leilão, e por se prorroga o imposto sobre circulação de mercadorias
e serviços para janeiro de 2011.
Finalmente o texto comentado propõe no artigo 28, a criação de um fundo para a pesquisa
e desenvolvimento de energias renováveis, formado por parte dos lucros da exploração do
pré-sal e parte da receita líquida operacional de termelétricas fósseis.
Em definitivo, o Projeto de Lei 630/03 se apresenta como uma oportunidade para
proporcionar maior seguridade jurídica e projeção às atividades do sector, tendo em conta
o período transitório aberto entre as duas fases do PROGRAMA PROINFA, se bem que, o
projeto ao incorporar essa gama de necessidades em um mesmo instrumento acaba
gerando um enorme conflito de interesses, pois cada renovável, cada energia alternativa
tem universo próprio, aspectos específicos, realidades distintas e contextos diferentes.
Teria sido prudente desde o principio ter desvinculado varias fontes de energias de um
mesmo instrumento legal respeitando o amadurecimento tecnológico, os projetos já
implantados, energias já contratadas para que pudéssemos ter respostas mais imediatas e
resultados pontuais.
Sob nosso ponto de vista o Projeto de Lei deveria atender a um conteúdo mínimo de
matérias que resultam das necessidades expressadas em maior medida nos numerosos
projetos analisados e que refletem uma demanda social certa, e por outro lado deveria de
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tomar em considerações as experiências regulatórias recentes e adotar as medidas
necessárias para ganhar em competitividade. Neste sentido, percebe que há um interesse
constante entre outros, de incorporar ao texto legal um regime tributário favorável. A
respeito, considerando o estudo promovido pela ABEEOLICA, constata que o custo da
geração eólica vem aumentando entre 25,7 e um 32% em razão da cascata tributária que
afeta a cadeia de fornecimento, com a considerável perda de competitividade, apreciável
no seguinte gráfico:

Fuente: Baker Tilly Brasil-ABEEOLICA

Em síntese, considerando as razões anteriores, o projeto deveria incorporar:
 Novas metas anuais de consumo de eletricidade de origem eólica para o horizonte
2019, projetando nesse horizonte temporal os últimos resultados dos leilões
acontecidos em 2010, e criar uma organização institucional específica
encarregada do planejamento, controle e eliminação de barreiras para seu
cumprimento. Poderia tratar-se de uma entidade autônoma vinculada a EPE.
 Definir e orquestrar os mecanismos de apoio e o sistema de financiamento
atendendo as realidades tecnológicas, as necessidades e perfis de consumo de
energia, e a necessidade de incrementar a eficiência econômica e a
competitividade, de forma que cada tecnologia disponha de um mecanismo à
medida de seu estado de maturidade tecnológica e evolução.
 Estabelecer um regime tributário específico para incentivo da indústria eólica
nacional devido a seu potencial de crescimento e competitividade com respeito a
outras fontes de energia renováveis.
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 O sistema de financiamento e a desoneração tributária devem fazer-se compatíveis
com um programa de incentivos diretos à inovação, pesquisa e desenvolvimento,
dado que o desenvolvimento da pesquisa e inovação tecnológicas é de grande
importância principalmente para o desenvolvimento de todas as fontes
renováveis no Brasil, especialmente a energia eólica, uma vez que a tipologia dos
ventos pode demandar turbinas adaptadas às condições locais, de forma a
aumentar seu rendimento y por isto sua competitividade.
 Uma regulação específica e própria da conexão e acesso às redes de transporte e
distribuição que tenha em conta todos os benefícios derivados da expansão das
redes.
 Um programa de desenvolvimento das infraestruturas elétricas ritmadas às metas
de consumo das novas fontes de energia renováveis.
 Um procedimento administrativo específico e harmonizado de avaliação de
impacto ambiental dos projetos, com um regime de competências unívoco.

3.4.- Geração Eólica no Planejamento Energética

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) no Brasil é a entidade responsável pela
formulação de políticas e diretrizes na área de energia, no exercício das funções de
planejamento que lhe foi confiada pelo Estado nesta matéria.
Sua execução, implementação e coordenação corresponde ao Ministério de Minas e
Energia, e para esse efeito apresentado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) os
planos de energia diferentes, a fim de responder a essas diretrizes, em suma, vindo a
definir a fontes de energia do país para atender às necessidades energéticas.
Assim, a matriz energética pode ser entendida como um instrumento técnico que permite
a refletir os resultados das políticas do setor energético e estratégias realizadas, e que é
ainda mais interessante do nosso ponto de vista, reflete as respostas do mercado e da
sociedade as opções tecnológicas disponíveis.

Resulta de extraordinário valor para a formulação das diretrizes em matéria energética,
que se disponha de uma apreciação profunda e certeza das opções tecnológicas
existentes, em suas múltiplas facetas, seja econômica, técnica e operativa, energética,
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industrial e logística e, da evolução que experimentam estas opções tecnológicas, assim
como dos potenciais dos recursos energéticos existentes.
Por outra parte, não menos interesse desperta aos fins do planejamento, a necessidade de
conhecer a disposição do mercado em suas dimensões inversora e financeira, a dar
resposta às orientações que se formulem.
Sob estas considerações, podemos afirmar que na matriz de geração elétrica, a presença
da tecnologia eólica no planejamento energético em longo prazo no Brasil resulta exígua.
Sua escassa presença poderia se explicar numa dicotomia entre a realidade tecnológica, os
sinais de mercado para sua implantação, e a percepção política destas realidades
percebidas. É possível que o rápido desenvolvimento tecnológico acontecido pode
contribuir para isso, e é justo dizer que essa dissociação apresenta uma clara tendência de
correção.
1.- PLANO NACIONAL DE ENERGIA 2030 DE NOVEMBRO DE 2007
Enquanto que desde a óptica estritamente energética a geração eólica em 2007 já cobria
porcentagens entre 10% e 20% da demanda de eletricidade em determinados países da
União Europeia, complementando a matriz energética com esta nova fonte, e se
consolidava como a primeira opção tecnológica na respectiva região, e a segunda nos EUA,
no Brasil esta tecnologia era concebida como uma mais das “Outras Fontes Alternativas”
sem levar em conta seu caráter complementário da producão hidroeléctrica, e a evolução
prevista para a mesma evidenciava a dissociação à que nos referimos quando a
expectativa se limitava assumir um 1% da cobertura da demanda elétrica en 2030 :
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Fonte: EPE

A inclusão das outras fontes alternativas foi considerada no horizonte do Plano, com uma
expansão fixada, no período 2015/2030, de 6,0 GW para a alternativa PCH, podendo
alcançar 8 GW, no cenário alto de demanda, e de 3,3 GW para as usinas eólicas. Além
disto, o documento apontou direcionamentos de recursos de P&D para estudos de
desenvolvimento tecnológico neste tema, o que poderá acarretar, ainda neste horizonte
estudado, a inclusão de novos montantes de energia oriundos de fontes alternativas que
se tornem maduras e viáveis para competirem no mercado.
Dentre as Recomendações que propõem o Plano comentado destacamos as seguintes que
ajudaram a contextualizar a energia eólica na perspectiva energética do panificador:
1) Considerar a fonte primária hidrelétrica como a opção prioritária, em termos
quantitativos, para o suprimento dos requisitos de energia elétrica do país, no período
2015/2030. Assim, considerando a capacidade instalada hidrelétrica prevista de 98 GW,
em 2015, a estratégia de expansão, no período 2015/2030, prevê um montante de 70 GW
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hidrelétricos adicionais, com cerca de 60% deste valor constituído de usinas na Região
Norte, resultando numa capacidade instalada total no país de 168 GW, em 2030.
6) Incorporar nos futuros Planos Decenais um programa termelétrico nos montantes
identificados neste Plano e analisar sua economicidade visando a inclusão de usinas
termelétricas nos futuros leilões de energia, nas regiões geográficas identificadas neste
Plano.
12) Analisar mecanismos de fomento às fontes alternativas renováveis de forma a
aumentar a participação destas fontes na Matriz Energética Nacional, tais como da
agroenergia (biomassa da cana, óleos vegetais e resíduos sólidos urbanos) e a energia
eólica, conforme apontado neste Plano.
13) Direcionar os recursos de P&D disponíveis no setor para as áreas prioritárias estudadas
neste documento, com especial destaque para os temas bioenergia, eficiência energética e
energias renováveis, além de reservar uma parcela dos recursos para novas pesquisas.
A energia hidráulica segue mantendo a liderança entre as fontes de produção, porém, sua
participação cai da elevada proporção atual (mais de 90% em 2005) para pouco mais de
70% (considerando que grande parte da importação é de origem hidrelétrico: Itaipu e
outras binacionais). Em contrapartida, a geração térmica convencional (nuclear, gás
natural e carvão mineral) expande sua participação de 7% para cerca de 15%. As fontes
renováveis (ou não convencionais) não-hidráulicas (biomassa da cana, centrais eólicas e
resíduos urbanos) também experimentam crescimento expressivo, passando a responder
por mais de 4% da oferta interna de eletricidade.
Todas as formas de geração térmica expandem-se mais de cinco vezes no período,
aumentando o nível de emissões de gases na geração de energia elétrica. Essa é uma
conseqüência natural de eventuais restrições que possam ocorrer ao desenvolvimento do
potencial hidrelétrico brasileiro, não obstante a expansão que se possa admitir no parque
gerador a partir de outras fontes renováveis.
A respeito à geração eólica o Plano 2007-2030 formula o seguinte comentário:
<<Energia Eólica
Pode-se destacar a energia eólica como sendo de grande interesse para a geração de
energia elétrica, em curto e médio prazos. Vários fatores são responsáveis pela
abundância deste recurso natural.
O potencial estimado para o uso desta fonte é muito elevado em algumas regiões do
Brasil, em especial no Nordeste e no Sul. O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, elaborado
pelo CEPEL, em 2000, e publicado, em 2001, aponta para uma estimativa de um potencial
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bruto de 143 GW de potência, com base na utilização de equipamentos disponíveis àquela
época.
Atualmente, o grande incentivo dado às fontes alternativas de energia, em especial à
eólica, é o PROINFA, que promove a instalação, no curto prazo, até dezembro de 2008, de
mais de 1.400 MW em centrais eólicas. Antes do Programa, existiam apenas 28,5 MW de
potência instalada; em dezembro de 2006 esta potência já atingia 236,8 MW.
A despeito da queda do custo unitário de investimento em razão da evolução rápida na
curva de aprendizagem, esta tecnologia ainda apresenta custos médios de geração na
faixa de 70 a 95 US$/MWh, mais alto que as fontes convencionais, mesmo considerando
um custo de instalação de 1.200 US$/kW60.
Deve-se observar, também, que várias áreas de grande potencial de vento, especialmente
na região Nordeste, exigem investimentos elevados em conexão e na logística de
instalação, o que pode ser considerado, em algumas situações, uma barreira à inserção da
energia eólica.
O potencial eólico brasileiro e os incentivos proporcionados pelo PROINFA têm despertado
o interesse de fabricantes e representantes dos principais países envolvidos com essa
tecnologia. Atualmente, existem cerca de 5.000 MW em projetos eólicos autorizados pela
ANEEL, incluídos os projetos do PROINFA. Além disso, várias empresas mantêm torres de
medições e elaboram estudos de infra-estrutura para instalação e operação de parques
eólicos.
Tal interesse pode ser evidenciado na instalação, no país, de uma fábrica de grande porte
de construção das pás das turbinas e duas fábricas de aerogeradores que já
desenvolveram infra-estrutura e parcerias para viabilizar a manufatura de alguns modelos
de médio porte.>>
A Tabela seguinte mostra o balanço geral de Eletricidade: Indicadores Selecionados (TWh)
2005 -2010
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Fonte: EPE

2.- Esta pobre percepção da inserção da geração eólica na matriz elétrica há sofrido uma
modificação no Plano Decenal de Expansão de Energia 2010 -2019, o que sem dúvida
guarda relação com os resultados dos leilões de compra de energia, como desprende das
seguintes afirmações:
“…Um aspecto relevante a ser ressaltado quanto à expansão da geração no horizonte do
presente plano é a incorporação dos resultados dos leilões de compra de energia
promovidos até dezembro de 2009.
Como consequência, uma parcela da expansão da geração já se encontra definida pelo
resultado dos leilões A-3 e A-5 já realizados, estabelecendo-se, a priori, uma configuração
de expansão até o ano de 2013, que não mais corresponde a um cenário elaborado pelo
planejamento do sistema, no presente Plano Decenal de Energia - PDE...”
Interessa destacar que O Planejamento da Expansão da Oferta de Energia é regido pelas
Resoluções nº 1, de 18 de novembro de 2004 e nº 9, de 28 de julho de 2008 do Conselho
Nacional de Política Energética – CNPE y que Com base nesta legislação, estabeleceu-se
em este Plano como critério econômico a igualdade entre o Custo Marginal de Operação –
CMO e o Custo Marginal de Expansão – CME, para cada ano no período 2013 a 2019, e
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como critério de segurança o limite para o risco de insuficiência da oferta de energia
elétrica, ou risco de déficit em 5% dos cenários hidrológicos.
Foram selecionados como candidatos a constar do plano os empreendimentos com
viabilidade técnica, econômica e socioambiental, com os prazos necessários ao
desenvolvimento dos projetos compatíveis com a previsão de início de operação no
horizonte do estudo. Além disso, foi priorizada a expansão por meio de hidrelétricas e de
fontes alternativas de geração de energia elétrica, de forma a representar a evolução da
participação destas fontes na matriz energética brasileira. Destaque-se no Plano que as
fontes alternativas passaram a se mostrar competitivas, principalmente para a oferta de
energia nos leilões A-3, ocasião em que se adquire energia para entrega três anos à frente.
Assim, menciona-se no Plano que a principal diretriz diz respeito a quais fontes priorizar
para atender ao crescimento do consumo de energia elétrica no horizonte decenal. Sendo
o Brasil um país que dispõe de grande potencial de fontes renováveis, estas devem ser
consideradas como candidatas prioritárias no plano de expansão. Esta priorização se faz
ainda mais oportuna e robusta, na medida em que estas fontes vêm apresentando custos
de geração de energia bastante competitivos já no horizonte deste PDE.
Um destaque neste sentido é a energia eólica que, contra todas as previsões do mercado,
apresentou grande competitividade no último leilão de compra de energia de reserva,
realizado em 2009, com preço médio de R$ 148/MWh. Assim, além da energia eólica, o
plano deve priorizar as outras fontes renováveis competitivas e de grande potencial no
país, como a biomassa e a hidroeletricidade (que inclui as pequenas centrais hidrelétricas).
Deve observar que o referido Plano não incorpora os resultados dos leilões (LFA-LER)
acontecidos em Agosto de 2010, e nos que a presença da geração eólica teve resultado
extraordinariamente relevante, não só pelo feito do contingente de energia que define e
representa no sistema elétrico, se não particularmente pela tendência que aponta para
sua futura expansão em términos de competitividade em preço e a importante disposição
do mercado a efetuar investimentos nesta tecnologia que garante uma continuidade
potencial dos referidos investimentos.
Na medida em que os empreendimentos de geração precisam ser contratados com
antecedência para atendimento das necessidades futuras de consumo, o Brasil realiza, em
conformidade com a Lei 10.848 de 2004, leilões para compra de energia com três (A-3) e
cinco (A-5) anos de antecedência. Este feito, no que concerne às novas fontes de energia
renovável, deve ser analisado desde uma perspectiva estritamente jurídica à luz das
previsões legais para a segunda etapa dos projetos do PROINFA.
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O processo de leilões faz com que haja um parque de geração já contratado e em
implantação com usinas que deverão entrar em operação entre 2010 e 2013. Afirma o
Plano que essas usinas, portanto, não mais são usinas objeto dos estudos de planejamento
e não constituem proposta de usinas indicadas neste plano de expansão. Ou seja, essas
são usinas já decididas, por terem sido contratadas nos leilões.
Destaque-se que a composição deste parque gerador, contratado e em implantação, é o
resultado da real possibilidade de oferta que se tinha à época da realização dos leilões,
tanto em termos de disponibilidade de projetos, de equipamentos, quanto em termos de
obtenção das licenças ambientais, sem as quais nenhum empreendimento de geração
pode participar dos leilões de compra de energia elétrica previstos em lei.
Esta realidade tem mudado substancialmente a partir de agosto de 2010 para a geração
eólica incrementando-se notavelmente em todos estes parâmetros, o que deverá de ser
levando em conta na próxima revisão que se efetue no Plano.
A evolução da Capacidade Instalada por Fonte de Geração (MW) prevista no Plano é
refletida na seguinte tabela:

Fonte: PDEE 2010-2019 EPE
Pode observar comparativamente com o Plano Nacional de Energia 2030 como se passou
de 3,3 GW eólicos em 2030 a praticamente a mesma cifra em 2013, e isto pela força dos
feitos, e deve destacar-se que as cifras agora propostas no PDEE já ficaram rapidamente
defasadas quando a potência prevista em 2018 para a geração eólica é a que já foi
contratada no horizonte de 2013 incluindo a capacidade eólica resultante dos leilões de
Fontes Alternativas e de Energia de Reserva que tiveram lugar em agosto de 2010.
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É previsível que essa cifra também se encontre defasada com o novo leilão que terá lugar
no 2º trimestre de 2011, o que convida a uma atualização realista do planejamento
energético.
O Plano Decenal contem umas previsões de expansão anuais para a geração eólica que
resultam claramente defasadas a raiz dos acontecimentos de agosto de 2010, já que a
partir de então, a indústria eólica terá que instalar uma media de cerca de 1.500 MW
anuais até 2013, enquanto o sinal de que este efeito prevê o Plano é muito distorcida da
realidade, quando ele apresenta o seguinte cenário:

– Acréscimo de Capacidade Instalada Anual por Fonte (MW)
Nota-se que as cifras não refletem a realidade da expansão contratada para a geração
eólica, e que as previsões da expansão planejada a partir de 2014, implicam magnitudes da
ordem de 1.000 MW de potência anual instalada para todas as “Fontes Alternativas”, o
que se contrapõe certamente à realidade.
O Plano Decenal afirma que o crescimento médio anual da carga de energia do SIN, no
horizonte decenal, é de cerca de 3.300 MWmed, representando uma taxa média de
expansão de 5,1% a.a. podendo-se observar que a expansão do consumo ocorre de forma
diferenciada entre as regiões. A projeção indica que no eixo Sul-Sudeste/Centro-Oeste o
crescimento varia de 2.100 a 2.600 MWmed por ano, e nas regiões Norte e Nordeste o
acréscimo da carga anual deve oscilar entre 700 e 1.100 MWmed. Entretanto, o sistema
apresenta um balance de garantia física que permite incrementar significativamente a
potência instalada em geração eólica tanto para incrementar o parque eólico instalado na
região sul, como para reforçar a geração eólica na região Nordeste e permitir os fluxos de
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eletricidade produzida a partir de fontes renováveis complementarias com a hidráulica em
esta região para o Sul e garantir as necessidades que já se apontam no Plano.
Balanço de Garantia Física:

Fonte: EPE
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É importante ressaltar que o processo de planejamento é participativo e dinâmico.
Destarte, a EPE tem investido em aperfeiçoamento metodológico, seguindo às
construtivas sugestões propostas, principalmente, nas consultas públicas. Assim, novos
aperfeiçoamentos nos critérios de expansão deverão ser incorporados nos próximos
estudos, dos quais esperamos que a geração eólica tenha marcado um novo horizonte
muito mais ambicioso e alinhe as suas capacidades e potencialidades e ao mesmo tempo
proporcione os sinais a longo prazo precisas para que a indústria eólica possa
desenvolver-se num entorno mas seguro y estável.
Pode justificar-se que um terço (1/3) do incremento médio anual de potência elétrica no
horizonte do plano poderia ser atribuído à geração eólica se levamos em conta:
a) O potencial eólico existente com novas medições em alturas de 80-100m
b) A capacidade industrial eólica nativa do país neste horizonte temporal
c) Os atributos da geração eólica em seu caráter complementário e não
alternativo da geração hidroelétrica, e suas capacidades para contribuir de
forma rápida às necessidades de expansão de capacidade instalada nas
regiões elétricas do país.
d) A atualização legislativa que se reclama a respeito da segunda fase do
mecanismo de apoio para o desenvolvimento de fontes de energia
alternativas prevista no PROINFA
e) Os preços competitivos nos que se estão desenvolvendo os investimentos,
e,
f) O interesse do mercado por investir nesta tecnologia em função dos
projetos cadastrados para a participação nos sucessivos leilões levados a
cabo.
4.- As novas formas de contratação da geração eólica:
O governo brasileiro a partir da década passada vem consagrando a participação de fontes
alternativas renováveis na matriz energética brasileira, ampliando a capacidade instalada
de produção energética em especial (Biomassa, Eólica e PCHs). Neste cenário destacam os
mecanismos de estímulos e contratação: Proinfa e Leilões Específicos.
Além do Proinfa, figuram entre iniciativas pontuais de ampliação da capacidade instalada
de energias renováveis o leilão de energia nova, o primeiro leilão de fontes alternativas e o
primeiro leilão de reserva. As três iniciativas diferenciam-se pelos seus objetivos.
O leilão é um sistema competitivo de venda de energia pelos produtores a partir da
determinação pelo governo da quantidade de energia produzida e preço pago pela
mesma.
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O novo Modelo do setor elétrico define que a comercialização de energia elétrica é
realizada em dois ambientes de mercado, o Ambiente de Contratação Regulada - ACR e o
Ambiente de Contratação Livre - ACL. A contratação no ACR é formalizada através de
contratos bilaterais regulados, entre Agentes Vendedores e distribuidores que participam
dos leilões. Já no ACL há a livre negociação entre os Agentes Geradores,
Comercializadores, Consumidores Livres, Importadores e Exportadores de energia, por
meio de contratos bilaterais (CCEE, 2009)

O art. 2º da Lei nº 10.848/04 dispõe que as concessionárias, as permissionárias e as
autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado
Nacional - SIN devem garantir o atendimento à totalidade de seu mercado, mediante
contratação regulada, por meio de licitação, conforme regulamento. O §11 do mesmo
artigo 2º determina que cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL a realização e
regulação das licitações para contratação regulada de energia elétrica, diretamente ou por
intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.
Se trata de um mecanismo que circunscrevi a iniciativa empresarial a investir tão somente
nos contingentes de potência elétrica que o Estado pontualmente acorda licitar, portanto,
essa iniciativa fica em princípio limitada a tais contingentes, o que traz contigo incertezas a
médio e largo prazo sobre as próprias possibilidades de desenvolvimento das novas
tecnologias que aspiram a cobrir as ofertas, e portanto, dificulta as decisões de
investimentos em infraestruturas e equipamentos destas tecnologias de geração.
Estas características diferenciam em seus princípios o modelo regulatório do Brasil dos
adotados em outras regulações inspiradas na livre iniciativa empresarial de investimentos
de geração elétrica.
O Proinfa teve como objetivo único a inserção das fontes renováveis alternativas no
mercado. Deve destacar que se trata de um programa que no plano regulatório
estabeleceu um verdadeiro sistema de apoio às novas fontes renováveis.
Técnicamente isso não acontece com as novas formas de contratação de geração eólica,
pois deve ser entendido como mecanismos transitórios entre a primeira e a segunda fase
do programa PROINFA .
A continuação à Resolução da ANEEL nº 112, de 18 de maio de 1999, que estabelece 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, com a edição da resolução normativa, exclusiva para a
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energia eólica (nº 391, de dezembro de 2009), que agora assume agora patamar de
requerimento instrucional próprio, embora não suficiente, pois não existe marco legal
amplo e completo, que estabeleça os elementos normativos que regulam atividade de
geração eólica como um todo no País, a não ser, em particular, os mecanismos de apoio
estabelecidos pelas políticas públicas energéticas, como fundamentado anteriormente.
Como bem se argumenta nas linhas da Coletânia de Análises Regulatórias, Equipe de
Excelência Energética a propósito da a propósito da Resolução Normativa ANEEL n. 391, de
15 de dezembro de 2009, (1) “…A própria ANEEL fundamenta legalmente a emissão da
resolução sob análise em dispositivos que não a autorizam para tanto, como o disposto no
art. 6.º, no inciso I do art.7.º e no art. 8.º da Lei n. 9.074, de 1995, e no art. 4.º, inciso I, do
Decreto n. 2.003, de 1996. Esses fundamentos legais estão equivocados, ainda que o
objetivo seja relevante, já que são eles, todos, referentes a usinas termelétricas e não se
aplicam propriamente às eolétricas. O que se percebe é que a legislação das centrais e
usinas eolétricas, como modo primário de geração de eletricidade, não tem a devida
cobertura direta feita em lei. O que existe são leis típicas de políticas públicas que
estimulam seu emprego, como fazem a Lei n. 10.438, de 2002, e a Lei n. 10.762, de 2003.
Essas leis, entre outras disposições, criaram e alteraram o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) e a conta de desenvolvimento energético (CDE),
que incentivam o uso de fontes alternativas de geração elétrica, inclusive as decorrentes
da energia eólica.
(1)“ANEEL EM SINTONIA COM O TEMPO... E O VENTO “. Excelencia Enegética” 2010

1. Primeiro Leilão de Fontes Alternativas
O primeiro Leilão de Fontes Alternativas foi realizado no dia 18 de junho de 2007 pela
ANEEL, com o objetivo de atender a demanda das distribuidoras e promover a contratação
de energia elétrica proveniente de Fontes Alternativas de Geração, implantadas no SIN, no
ambiente de contratação regulada, a partir de 10 de janeiro de 2010.
O edital definiu as regras para a participação do certame e estipulou o preço teto de R$
135,00/MWh para hidrelétricas e R$ 140,00/MWh para as demais fontes.
Os empreendimentos foram avaliados pelo Índice de Custo Beneficio
classificados em ordem crescente.

– ICB16 e

As usinas eólicas não participaram do processo. A razão pela negociação de um volume
tão inferior ao inicialmente habilitado foi o preço médio praticado (R$ 137,32 por MWh),
considerado baixo tanto para as térmicas a biomassa, cujos empreendedores preferiram
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tentar preços mais altos de venda no mercado livre, tanto para as eólicas, que sequer
entraram no leilão.
Outros motivos para a não participação de diversos empreendimentos no leilão foram a
falta de documentação necessária para habilitação e a falta de acesso de outras usinas às
linhas de transmissão, desconectadas às distribuidoras de eletricidade. Em síntese, a maior
parte dos problemas identificados foi similar aos do Proinfa.
O Ministério de Minas e Energia reconheceu que a energia eólica merece um tratamento
diferenciado, como o aumento do preço e do prazo de contratação, melhores condições
de financiamento e a contratação de energia por quantidade, procedimento aplicado para
as termelétricas neste mesmo leilão.
2.- Primeiro Leilão de Reserva
O primeiro Leilão de Reserva foi realizado no dia 14 de agosto de 2008 com o objetivo de
contratação de energia elétrica de reserva, proveniente de biomassa, para a entrada em
operação nos anos de 2009 e 2010. O Leilão de Reserva foi estabelecido com a finalidade
de manter a segurança de abastecimento no país. O preço inicial para o leilão foi de R$
157,00/MWh.
3.- Segundo Leilão de Reserva - Primeiro Leilão de Energia Eólica
A contratação de energia de reserva está regulamentada pelo Decreto nº 6.353/08. O
segundo Leilão de Reserva foi realizado no dia 14 de dezembro de 2009, novamente com o
objetivo de contratação de energia elétrica de reserva, desta vez proveniente
exclusivamente de fonte eólica, para a entrada em operação no ano de 2012. A motivação
principal da realização deste leilão foi a garantia da segurança de abastecimento nacional,
justificada pelo Ministério de Minas e Energia pela dificuldade e atraso na obtenção de
licenciamento da hidrelétrica de Belo Monte (11.233 MW). O preço inicial para o leilão foi
de R$189,00/MWh.
O leilão de energia eólica teve a inscrição de 13.341 MW de empreendimentos e a
habilitação de 10.005 MW em 339 projetos. O preço teto de R$189,00/MWh provocou a
desistência de cerca de 4000 MW em projetos no início do certame. No final foram
negociados 1805 MW (ou 753 MW médios) em 71 empreendimentos.
O preço final foi de R$ 148,39/MWh, uma redução de 21,5% em relação ao teto de R$
189/MWh. O valor foi considerado economicamente viável por uma parcela dos
empreendimentos, mas afastou a maioria dos projetos que participaram do leilão. O valor
foi atribuído a uma conjunção de fatores financeiros e técnicos.
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Dentre os fatores financeiros estavam a desoneração tributária dos projetos, as boas
condições de financiamento, a desvalorização do dólar, e um sistema de bandas que
garante a receita desde que não forem ultrapassados limites inferiores (-10%) e superiores
(+30%) de geração, aplicando penalidades nestes casos.
Neste leilão as usinas eólicas foram contratadas na modalidade de energia de reserva e os
contratos liquidados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
O Ministério de Minas e Energia declarou na época que a competitividade das eólicas
sinalizou que estas poderiam participar dos próximos leilões regulares, competindo com
empreendimentos nas demais fontes energéticas. Esta realidade será possível desde que
sejam mantidas as renúncias fiscais, sobre impostos de importação, circulação de
mercadorias e serviços, entre outros. Esta intenção não é definitiva; às vésperas do leilão,
o Conselho Nacional de Política Fazendária restringiu a prorrogação do ICMS – Imposto de
Circulação sobre Mercadorias e Serviços, impactando a rentabilidade de diversos projetos.

4.-Leilão de Fontes Alternativas (A-3) e Terceiro Leilão de Reserva – Fontes
Renováveis

No final de agosto de 2010 foram realizados dois leilões para fontes alternativas de
energia. Foram eles o leilão A-3 (25/8) e o terceiro leilão de reserva (26/8) estabelecido
pelo decreto 645 de julho de 2010, para as fontes PCH, biomassa e eólica.
Previamente a realização dos leilões a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), havia
divulgado a inscrição de 517 projetos de empreendimentos que somam 15.774 megawatts
(MW) de capacidade instalada.
Foram inscritos 425 projetos de eólica com capacidade de 11.214 MW y foram contratadas
70 centrais eólicas, a preço médio de R$130,86 por MWh. Os preços finais foram
considerados baixos e portanto frustraram a possibilidade de comercialização de um
volume maior de energia. Parte da explicação para o baixo valor obtido no caso da energia
eólica está relacionado ao aumento da disponibilidade de equipamento no mercado
internacional em função da crise econômica européia e americana e aos altos fatores de
capacidade nos parques contratados. A EPE declarou que o baixo valor da energia eólica
significa a quebra de um paradigma.
Em síntese, as características dos três sistemas encontram resumidos nas seguintes
tabelas:
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9º Leilão de Energia Nova (A-5 ). Primeiro leilão de energia eólica (21.12.2009)
Participação:

Objeto: contratação de

Garantia:

Pessoas Jurídicas de Direito
Privado nacionais ou
estrangeiras em
funcionamento no País,
isoladamente ou reunidas
em consórcio; Fundos de
Investimento em
Participações (FIP),
isoladamente ou reunidos
em consórcio com
outros FIP ou com Pessoas
Jurídicas de Direito Privado.

energia proveniente de
novos empreendimentos,
com posteriores outorgas de
Autorização e de Concessão,
para o Sistema Interligado
Nacional (SIN), no Ambiente
de Contratação Regulada
(ACR).
Modalidade:
“Disponibilidade de Energia
Elétrica”.
Início de suprimento: em
01.01.2014, com 15 anos de
duração.
OBS: Remanescente livre e
desembaraçado para outras
contratações ou utilização
pelo VENDEDOR.

EMPREENDIMENTOS SEM
OUTORGA: 1% (um por
cento) do valor do
investimento, conforme
Habilitação Técnica da EPE.
EMPREENDIMENTOS COM
OUTORGA : R$ 20.000,00
(vinte mil reais) para cada
LOTE DE ENERGIA a ser
ofertado.
Caução (R$): SeguroGarantia; Fiança Bancária;
Títulos da Dívida Pública

Habilitação:
Qualificação jurídica,
regularidade fiscal,
qualificação econômicofinanceira
e qualificação técnica.

Restrições e
Penalidades:
Advertência; Multa (de
0,001% a 10% do valor do
INVESTIMENTO); Suspensão
temporária do direito de
contratar ou participar de
licitações promovidas pela
ANEEL por até 2 anos;
Declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com
a Administração Pública
enquanto perdurarem os
motivos determinantes da
punição ou até que seja
promovida a reabilitação
perante a ANEEL.
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2º Leilão de Energias Alternativas (A-3). Segundo leilão de energia eólica ( 26/08/2010)
Participação:

Objeto: Contratação de

Garantia:

Pessoas Jurídicas de Direito
Privado nacionais ou
estrangeiras em
funcionamento no País,
isoladamente ou reunidas
em consórcio; Fundos de
Investimento em
Participações (FIP),
isoladamente ou reunidos
em consórcio com outros
FIP ou com Pessoas
Jurídicas de Direito Privado.

energia proveniente de
Fontes Alternativas de
Geração, específico para
Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCH) e
empreendimentos de
geração que tenham como
fontes biomassa e eólica,
para o Sistema Interligado
Nacional (SIN), no
Ambiente de Contratação
Regulada
(ACR).
Modalidade: Produto
Disponibilidade (Fonte
Biomassa e Eólica).
Início de Suprimento: em
01/01/2013 e com prazo de
duração de 20 anos.
OBS: Remanescente livre e
desembaraçado para outras
contratações ou utilização
pelo VENDEDOR.

EMPREENDIMENTOS SEM
OUTORGA: 1% (um por
cento) do valor do
investimento, conforme
Habilitação Técnica da EPE.
EMPREENDIMENTOS COM
OUTORGA : R$ 20.000,00
(vinte mil reais) para cada
LOTE DE ENERGIA a ser
ofertado.
Caução (R$): SeguroGarantia; Fiança Bancária;
Títulos da Dívida Pública

Habilitação:
Qualificação jurídica,
regularidade fiscal,
qualificação econômicofinanceira
e qualificação técnica.

Restrições e
Penalidades:
Advertência; Multa (de
0,001% a 10% do valor do
INVESTIMENTO); Suspensão
temporária do direito de
contratar ou participar de
licitações promovidas pela
ANEEL por até 2 anos;
Declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar
com a Administração
Pública enquanto
perdurarem os motivos
determinantes da punição
ou até que seja promovida
a reabilitação
perante a ANEEL.

74

3º Leilão de Energia de Reserva. Terceiro leilão de energia eólica (25 e 26/08/2010)
Participação:

Objeto: contratação de

Garantia:

Pessoas Jurídicas de Direito
Privado nacionais ou
estrangeiras em
funcionamento no País,
isoladamente ou reunidas
em consórcio; Fundos de
Investimento em
Participações (FIP),
isoladamente ou reunidos
em consórcio com outros
FIP ou com Pessoas
Jurídicas de Direito Privado.

Energia de Reserva,
específico para Pequenas
Centrais Hidrelétricas
(PCH), empreendimentos
de geração a partir de fonte
eólica e biomassa
Modalidade: Produto
quantidade para energia
eólica.
Início de suprimento: a
partir de 1º de setembro de
2013 e prazo de duração de
20 anos.
OBS: Impossibilidade de
comercializar o
remanescente .

EMPREENDIMENTOS SEM
OUTORGA: 1% (um por
cento) do valor do
investimento, conforme
Habilitação Técnica da EPE.
EMPREENDIMENTOS COM
OUTORGA : R$ 20.000,00
(vinte mil reais) para cada
LOTE DE ENERGIA a ser
ofertado.
Caução (R$): SeguroGarantia; Fiança Bancária;
Títulos da Dívida Pública

Habilitação:
Qualificação jurídica,
regularidade fiscal,
qualificação econômicofinanceira
e qualificação técnica.

Restrições e
Penalidades:
Advertência; Multa (de
0,001% a 10% do valor do
INVESTIMENTO); Suspensão
temporária do direito de
contratar ou participar de
licitações promovidas pela
ANEEL por até 2 anos;
Declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar
com a Administração
Pública enquanto
perdurarem os motivos
determinantes da punição
ou até que seja promovida
a reabilitação
perante a ANEEL.
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Procedimento de Obtenção de Outorga para
Empreendimentos EOL RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 391, DE 15
DE DEZEMBRO DE 2009

Solicitação:
pessoa jurídica ou
empresas reunidas
em consorcio
(Produção
Independente);
pessoa física,
pessoa jurídica ou
empresas reunidas
em consórcio
(Autoprodução)

Habilitação:
Qualificação
jurídica;
Qualificação
Técnica;
Regularidade
Fiscal ;
Documentação
complementar:
Licença ambiental;
Viabilidade de
conexão ;
Cronograma físico
de implantação do
empreendimento .

Tramitação:
São recebidos
por meio de
Despacho a ser
emitido pela
Superintendênci
a de Concessões
e Autorizações
de Geração –
SCG. Permite a
tramitação
ambiental
(esfera federal,
estadual,
municipal).
Permite iniciar
a construção
conta e risco.

Publicação da
Resolução de
Autorização
EFEITOS
PRÁTICOS para
participação nos
leilões: elemento
facilitador (
tratamento
diferenciado e
menos
burocrático) .

As condições gerais e particulares dos leilões FER e LFA podem ser consultadas nos seguintes links:
http://www.ccee.org.br/cceeinterdsm/v/index.jsp?vgnextoid=2e09a5c1de88a010VgnVCM100000
aa01a8c0RCRD
http://www.ccee.org.br/cceeinterdsm/v/index.jsp?vgnextoid=d3caa5c1de88a010VgnVCM100000a
a01a8c0RCRD
http://www.ccee.org.br/cceeinterdsm/v/index.jsp?vgnextoid=0794ae36a6548210VgnVCM100000
5e01010aRCRD

http://www.ccee.org.br/cceeinterdsm/v/index.jsp?vgnextoid=ef4f39fd29b39210VgnVCM1
000005e01010aRCRD
Assim, os leilões LER e LFA encontram com caráter geral dentro das medidas de política
energética para assegurar o abastecimento elétrico ante as previsões de crescimento da
demanda a medo prazo.
No entanto, o leilão de energia de reserva de 14 de dezembro de 2009 exclusivamente
para fonte eólica, combina por um lado um resposta a essa necessidade de abastecimento
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e ao mesmo tempo uma intenção política de diversificar a matriz energética
incrementando a presença de uma tecnologia em concreto, a eólica, o que representa um
feito diferencial em relação aos mecanismos habilitados até o momento.
Considerando que, a lei que introduziu o Proinfa contempla um programa de
desenvolvimento das fontes alternativas com um vocação e metodologia bem diferente da
proposta no LER , seria conveniente que esta ambivalência dos leilões específicos para
fonte eólica fique legitimada mediante norma que o proporcione cobertura com força
legal para encaixa - lá dentro do ordenamento jurídico elétrico, justificando essa dupla
vocação.
Esta poderia proporcionar aos investidores um sinal de continuidade do programa, pois
em definitiva essa atribuição específica de potência eólica implica uma vontade de
diversificar a matriz através desta tecnologia, o que poderia consagrar-se, se introduzisse
na lei o mecanismo de convocar estes leilões anualmente para alcançar os objetivos que o
planejamento energética define para esta tecnologia.
No que concerne à regulamentação, a ANEEL, tem construído, uma regulação para a fonte
eólica com base em normas paralelas e similares do ordenamento jurídico setorial de
aplicação a outras fontes alternativas, termelétricas, o que as assimilam em suas
obrigações de produção.
Tais fontes de forma alguma se assemelham ao modo produtivo da geração eólica. A
ausência de marco regulatório geral desse modo de geração deve ser coberta com
urgência para introduzir as especificidades de um fonte de geração que por sua natureza é
variável e sua gestionabilidade precisa de regras específicas que devem flexibilizar as
rigidezes das condições das entregas de energia previstas nos editais.

4.2.- Implicações Económicas:
Os dois leilões exclusivos para comercialização de energia elétrica proveniente de
empreendimentos à biomassa, eólico e PCH, previstos para 2010: o leilão de fontes
alternativas (LFA) e o leilão de energia de reserva (LER). O fornecimento terá início,
principalmente, a partir de 2013, mas com contratação antecipada para projetos à
biomassa.
Foram comercializados 1.159,40 MW médios, ao preço médio global de R$ 134,12 / MWh,
em 89 projetos, em contratos de 15 a 30 anos de duração. A fonte predominante dos dois
certames foi a eólica, com 899 MW médios, representando 77,5% do total negociado.
Ademais, foi a fonte que ofertou energia a preços mais competitivos, à média de R$
77

1.400

150,0

1.200

145,0
140,0

1.000

135,0

800

130,0
600

125,0

400

120,0

200

115,0

-

110,0
LFA

LER

Preço-médio R$/MWh

Volume contratado MWm

130,86 / MWh, 10% inferior à média verificada nos projetos à biomassa e 7,8% inferior à
média das PCHs, conforme representação gráfica abaixo.
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Fonte: Excelencia Energética; LFA e LER: volume contratado (MWm) e preço-médio (R$/MWh)

O gráfico resume os resultados dos certames: as colunas representam os volumes
negociados; e as linhas, os preços-médios de cada fonte. Pode-se perceber que, o leilão de
fontes alternativas (LFA) contratou mais energia que o de reserva (LER), e a preço-médio
superior. No LFA, foram 714,3 MWm contratados (61,6% do total), contra 445,10 MWm no
LER (38,4% do total), ao preço-médio de R$ 135,09 / MWh do primeiro, contra R$ 132,57 /
MWh do segundo.
Assim como no ano passado, a fonte eólica foi aquela que mais chamou atenção. Mesmo
representando mais de ¾ do volume de energia comercializado nos dois leilões, cerca de
25% da energia cadastrada foi contratada, o que demonstrou a forte competição entre
geradores, reflexo de um país de potencial eólico que pode ultrapassar 250 GW. Ademais,
ao contrário do observado no caso da biomassa, a maior participação da eólica foi no LFA
e, quem deixou para vender no segundo leilão do dia (LER) amargou preço, em média, 9%
inferior: R$ 134,1 / MWh (LFA), contra R$ 122,69 / MWh (LER).
Comparando-se os resultados de 2009 e 2010, verifica-se contratação 19,4% superior e
preço-médio 16,8% inferior em 2010, conforme ilustra de forma clara o gráfico 3 a seguir,
no qual as barras verticais indicam o volume contratado, e a linha o preço médio em cada
ano, a valores atualizados à mesma data-base.
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Gráfico 3. Eólicas: volume contratado (MWm) e preço-médio (R$/MWh; atualizado) dos leilões de 2009 e 2010
Fonte: Excelência Energética ∙ Érico Henrique Garcia de Brito ∙ Erik Eduardo Rego ∙ Hirdan Katarina de Medeiros Costa ∙ José Said de
Brito ∙ Josué Faria de Arruda Ferreira ∙ Liana Coutinho Forster ∙ Selma Akemi Kawana ∙ Tiago Leivas dos Santos ∙ Victor Fontenele Tâmega

Os resultados dos leilões LER 2009 e 2010 e LFA 2010 e suas correspondentes adjudicações
podem ser consultadas integralmente no link:
http://www.ccee.org.br/cceeinterdsm/v/index.jsp?vgnextoid=d3caa5c1de88a010VgnVCM
100000aa01a8c0RCRD

As cifras resultantes das licitações que comentamos situam o Brasil numa posição muito
equilibrada em relação aos processos de natureza similares acontecidos nos outros países
do continente latino americano:
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Fontes: Aneel (Brasil), CFE (México), Genren (Argentina), XXX(Uruguay), XXX Perú, CNE, España)

Todavia, no balanço que se formula tradicionalmente a respeito não se considera o efeito
redutor que apresenta a energia eólica sobre os preços da eletricidade, não só a sua
perfeita compatibilidade com a hidráulica são particularmente devido a seus efeitos sobre
as demais tecnologias.
A entrada de nova capacidade instalada de geração eólica tende a reduzir o preço de la
electricidade en el mercado.
A valorização do impacto sobre o preço do mercado que foi assumido com a entrada em
funcionamento de nova capacidade eólica instalada pode ser efetuada medindo o
deslocamento induzido na curva de oferta de mercado (ver figura 1).
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Figura 1. Efeito da nova capacidade eólica instalada na curva de oferta de mercado.
A quantificação deste efeito pode ser realizada comparando os níveis de preços que poderiam ser
gerados no mercado caso os novos MW eólicos não tivessem entrado em funcionamento.

As contribuições científicas ao estudo em profundidade deste efeito foram
particularmente destacáveis en España mediante a análise dos professores Gonzalo Sáenz
de Miera, Pablo del Río e Ignacio Vizcaíno, “Analisando o impacto ou esquemas apoio de
eletricidade renovável nos preços de energia: O caso de eletricidade via eólica na Espanha.
(Elsevier- Energy Policy 2008, vol. 36, no9,)
O estudo analisa em profundidade que enquanto o custo de geração de eletricidade com
energias renováveis é normalmente superior ao de algumas tecnologias convencionais, a
idéia geralmente não conta com o efeito sócio-econômico das energias renováveis como
assinalados anteriormente.

O estudo analisa empiricamente o efeito, normalmente desconhecido, da redução dos
preços no mercado da eletricidade como conseqüência de contribuições de energia
renovável no sistema elétrico, em particular das derivadas da produção de origem eólica.
O efeito pode ser extrapolado a qualquer sistema baseado em preços de mercado.
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Na Espanha este efeito de redução de preços no mercado de produção de eletricidade foi
estimado em 2007 em uma quantia de 1.300 M€, superior em 400 M€ ao apoio direto que
recebe
bónus.
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No Brasil este efeito foi estudado pela equipe de Excelência Energética Consultoria en
seu estudo “SIMULAÇÃO: LEILÃO DE EÓLICAS REDUZ CMO, (COLETANEA DAS ANALISES REGULATORIAS
EXCELENCIA ENERGÉTICA, 2010)” onde afirma que quantificação deste efeito pode ser
realizada comparando os níveis de preços que poderiam ser gerados no mercado caso
os novos MW eólicos não tivessem entrado em funcionamento.

Concluie a análise que a média dos valores das séries geradas pelo Newave para os
subsistemas selecionados mostra que o custo marginal de operação (CMO) apresentou
redução substancial em virtude da inclusão das usinas oriundas dos leilões, como pode
ser observado no gráfico:
Gráfico 1. Custo Marginal de Operação médio dos principais subsistemas (SE/CO, S, N e NE)

Fonte: Excelencia Enegética

A análise gráfica evidencia que a redução se intensifica ao longo dos anos,
aprofundando-se principalmente a partir de 2012. Isso é resultado da entrada em
operação comercial das usinas contratadas nos leilões de 2010. De fato, como modelo
otimizador do custo de operação ao longo do horizonte de planejamento, havendo mais
usinas com CVU nulo, evita-se recorrer às termelétricas para suprir eventuais períodos
de geração hidráulica baixa. E, como as usinas térmicas são as mais caras do sistema, o
custo marginal de operação também se reduz nas séries geradas pelo Newave.
Essa diminuição do CMO ao longo do horizonte de estudo indica que haverá
ônus menor para a sociedade no sentido de manter o sistema seguro atendendo à
demanda. Por exemplo, em 2014 o CMO reduziu-se de R$ 107,00/MWh para
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R$ 86,5/MWh, o que representa queda de 19% ou R$ 20,5/MWh, beneficiando os
consumidores de energia. Ademais, nota-se que esta mesma tendência prevalece nos
anos seguintes.
Pode concluir que os leilões exclusivos para fontes alternativas realizados em 2010
ainda demonstram o benefício para o consumidor da realização de leilões periódicos
para essas fontes (anuais): Estes benefícios poderiam ser superiores, caso
proporcionassem sinais de segurança e continuidade dos investimentos a longo prazo, e
se incrementar a geração eólica na matriz energética.
- Os preços resultantes dos leilões mostram a rápida captura da curva de aprendizage
acontecida em outros mercados mais desenvolvidos, y
- Os sinais de preço fazem o Brasil um Mercado competitivo e atrativo para os
investimentos em geração eólica.

5. Licenciamento Ambiental e Estudos Ambientais para a Implantação da Energia
Eólica no Brasil:

Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais, consideradas efetiva
ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possa causar
degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as
normas técnicas aplicáveis ao caso. (Resolução CONAMA nº. 237/97).
Licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente,
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar
e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma,
possam causar degradação ambiental. (Resolução CONAMA nº. 237/97).
Os empreendimentos eólicos neste contexto são passíveis de licenciamento ambiental,
condição imprescindível desde o início até o fim para colocar a planta eólica em seu
pleno funcionamento, tendo seus reflexos desde o projeto de capitação de recursos,
modalidade de contratação da energia gerada e influencia direta na performance dos
cumprimentos dos prazos e execução dos cronogramas de evolução dos
empreendimentos.
Apesar de ser pacífico o entendimento do baixo potencial poluidor dos projetos eólicos
e ganhos ambientais que esses empreendimentos proporcionam em relação a outras
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fontes energéticas, os procedimentos de obtenção das licenças ambientais são
burocráticos, extensos, complexos, caros e muitas vezes demorados.
Considerando a importância e as exigências ambientais para a boa saúde da
incorporação da energia eólica na matriz energia brasileira, faz- se necessário a
prospecção do presente capítulo.
Da competência:
A estruturação do sistema de licenciamento ambiental de acordo com a competência
gravita na orbita federal, estadual e municipal:
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
na esfera Federal;
- Órgão Estadual: Superintendência Estadual do Meio Ambiente, Secretaria Estadual de
Meio Ambiente, Agência Ambiental, Fundação do Meio Ambiente, ou seja, cada estado
tem uma denominação própria e os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Em regra
para esse tipo de empreendimento o licenciamento corre a cargo da competência
estadual.
- Alguns órgãos municipais (caso haja estrutura física, profissional e demanda para o
licenciamento).
Após, identificar a competência ou as competências, que vão acolher o pretendido
projeto há que observar os dispositivos legais e ambientais, tendo em conta que cada
órgão licenciador adota metodologia própria de acordo com a moldura legal que o
autoriza.
As exigências legais e estudos ambientais traduzem, em geral, pelos Instrumentos
Técnicos Utilizados no Licenciamento da Atividade, que podem ser menos ou mais
amplos, menos ou mais restritivos, considerando o tamanho, localização, potência, fatos
ambientais do entorno, etc., do empreendimento. São eles:
-Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA e RIMA);
-Estudo Ambiental Simplificado (EAS);
-Estudo de Conformidade Ambiental (ECA);
-Projetos de Controle Ambiental;
-Planos e Programas Ambientais;
-Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);
-Estudo de Análise de Riscos;
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-Plano de Ação Emergencial.
Os estudos ambientais deverão ser elaborados de forma a atender as
Resoluções Nº 01/86 e Nº 237/97, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA,
bem como as demais especificações e diretrizes estabelecidas no termo de referencia
emitido pelo órgão licenciador no momento da solicitação da licença prévia, tendo
como base os aspectos ambientais das áreas de influência direta e indireta do
empreendimento e as inter-relações existentes.
Os estudos necessários ao processo de licenciamento devem ser realizados por
profissionais legalmente habilitados, as expensas do empreendedor. O empreendedor e
os profissionais que subscreverem os estudos necessários ao processo de licenciamento
são responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções
administrativas, civis e penais (Resolução CONAMA nº. 237/97, art. 11).
O Estudo de Impacto Ambiental - EIA deverá atender aos dispositivos legais em vigor
referentes ao uso e à proteção dos recursos ambientais e deverá ser elaborado tendo
como base de referência os tópicos a seguir descritos:
OBS: O Termo de Referência é do documento elaborado pelo órgão licenciador
competente que tem como objetivo estabelecer diretrizes e normas a serem adotadas
na elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA para implantação do Parque Eólico. Este instrumento estabelece os
requisitos mínimos para o levantamento e análise dos componentes ambientais
existentes na área de influência do empreendimento, tornando-se assim, um
instrumento orientador, que a equipe executora deverá utilizar como base para a
realização dos estudos sem, contudo, excluir a sua capacidade de inovação e otimização,
devendo atender, ainda as normas e procedimentos preconizados pela Resolução
CONAMA Nº 01/86.
- Identificação do empreendimento e do empreendedor;
- Identificação da empresa consultora responsável pelo Estudo Ambiental;
- Caracterização do Empreendimento:
a) Objetivo geral: justificativa em termos de importância no contexto econômico e social
dos municípios inseridos na sua área de influência;
b) Localização georeferenciada da área selecionada para o projeto, representada em
planta planialtimétrica em escala compatível;
c) Descrição do empreendimento compreendendo a indicação dos elementos básicos
que nortearão o mesmo nas fases de projeto executivo, instalação e operação, bem
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como as diretrizes previstas para sua manutenção adequada. Deverão constar dessa
caracterização as seguintes informações:


Elementos constituintes e principais características técnicas;



Insumos necessários aos diversos processos; práticas de gerenciamento
ambiental a serem adotadas para manuseio, transporte e armazenamento
desses insumos (Fluxograma dos principais processos produtivos, destacando
as entradas e saídas de cada etapa);



Detalhar todos os pontos de emissões sonoras, bem como os
equipamentos/sistemas que serão utilizados e suas respectivas eficiências
esperadas e os monitoramentos que serão realizados;



Detalhar todos os pontos de geração de resíduos, bem como os sistemas de
armazenamento e tratamento que serão utilizados e destinação final de cada
resíduo, principalmente para os resíduos Classe I - Perigosos;



Detalhar os principais aspectos e técnicas construtivas em cada etapa de
implantação do projeto;



Caracterizar as instalações e equipamentos;



Descrever as rotinas operacionais, de manutenção e segurança;



Layout (arranjo geral com indicação das áreas destinadas a implantação dos
setores administrativos, de utilidades, de produção, estocagens diversas,
entre outros);



Equipamentos de infra-estrutura do canteiro de obras e do projeto;



Apresentar os limites da área geográfica a ser afetada direta ou
indiretamente pelos impactos decorrentes das ações de desmatamento;



Apresentar os métodos de desmatamento empregados e descrever a
disposição, bem como o modo de aproveitamento do material lenhoso
resultante da supressão efetuada, e respectivo cronograma de execução;



Infra-estrutura de abastecimento (ramais de distribuição);



Vias de circulação;



Vias de acesso (principal e alternativas) a partir das principais rodovias,
ferrovias, entre outras.

87

- Estudos de alternativas locacionais e tecnológicas do projeto;
-Compensação Ambiental;
-Área de influência do empreendimento;
- Planos e projetos co-localizados;
- Diagnóstico ambiental das áreas de influência;
-Legislação ambiental pertinente;
- Identificação e análise dos impactos ambientais;
-Proposição de medidas mitigadoras;
- Programa de controle e monitoramento dos impactos ambientais;
-Estudo de análise de risco;
-Estudo do prognóstico da qualidade ambiental;
-Conclusões e recomendações;
-Documentação complementar;
-Anexo/documentação fotográfica;
- RIMA - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL:
O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA deverá refletir as conclusões do Estudo de
Impacto Ambiental - EIA, com linguagem acessível ao público, de modo que se possam
entender claramente as possíveis conseqüências ambientais do projeto e suas
alternativas, comparando as vantagens e desvantagens de cada uma delas.
O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA deverá conter:

Os objetivos e justificativas do projeto, suas relações como os planos e
programas governamentais;


Uma síntese descritiva do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais;


Uma síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de
influência do empreendimento;

Análise dos impactos ambientais considerando o projeto, as alternativas, os
horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos e técnicas
adotadas para sua identificação, quantificação e interpretação;
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Caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando
as diferentes situações de adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a
hipótese de sua não execução;

Descrição do efeito esperado com a adoção de medidas mitigadoras previstas
para os impactos negativos, mencionando aqueles que não poderão ser evitados, o grau
de alteração esperado e as medidas compensatórias;


Síntese dos programas de controle e monitoramento de impactos; e



Conclusões e recomendações.

- Referências bibliográficas.
Aspectos jurídicos mais importantes que devem ser observados na elaboração do EIA
e RIMA:
-Exigido para Usinas acima de 10MW (Resolução CONAMA 001/86);
-Interferência nas características naturais da Zona Costeira (Lei 7.661/88);
-Planos de Controle e Monitoramento Técnico Ambiental;
-Avaliação de Impacto Ambiental – AIA seguido de auditoria ambiental
-Supressão de vegetação de mata atlântica primária e secundária em estágio avançado
(Lei. 11.428/06).
Impactos ambientais e cuidados mais relevantes para os empreendimentos eólicos:
-Ruído: Resolução CONAMA 001/90 (NORMA ABNT 10.151);
-Paisagem (tombamento): Art. 216 da CF e Decreto-Lei 25/37;
-Áreas sensíveis (dunas, áreas costeiras etc.): Art. 225, § 1º, III da CF, e Leis 4.771/65,
7.661/88 e 9.985/00;
-Sítios arqueológicos: Lei 3.924/61;
-Conflitos de uso na ocupação da terra: Zoneamento (Com respeito à esfera municipal a
Prefeitura cede a anuência para fins de licenciamento ambiental e declara que o
empreendimento está de acordo com a lei de uso e ocupação do solo do município
onde é instalado).
-Termos técnicos e estéticos para distribuição dos aerogeradores
-Fauna (rotas de migração de pássaros): Art. 225, V, da CF, e Lei 5.197/67
Estudo Ambiental Simplificado (EAS)
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O Relatório Ambiental Simplificado - RAS, conforme definido na Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA Nº 279, de 27 de junho de 2001, é exigido para
Parques Eólicos menores que 10 MW.
O Estudo Ambiental Simplificado é um estudo técnico elaborado por equipe
multidisciplinar, seguindo o mesmo rito do EIA e RIMA, em menor proporção de
complexidade e avaliações, com apresentação como o próprio nome diz, simplificada,
que ofereça elementos para a análise da viabilidade ambiental de empreendimentos ou
atividades consideradas potencial ou efetivamente causadoras de degradação do meio
ambiente. O objetivo de sua apresentação é a obtenção da Licença Ambiental Prévia. O
Estudo Ambiental Simplificado deve abordar a interação entre elementos dos meios
físico, biológico e sócio-econômico, buscando a elaboração de um diagnóstico integrado
da área de influência do empreendimento, possibilitando a avaliação dos impactos
resultantes da implantação do empreendimento, e a definição das medidas mitigadoras,
de controle ambiental e compensatório, quando couber.
O EAS deve conter as informações que permitam caracterizar a natureza e porte do
empreendimento a ser licenciado e, como objeto principal, os resultados dos
levantamentos e estudos realizados pelo empreendedor, os quais permitirão identificar
as não conformidades ambientais e legais. Assim, será o documento norteador das
ações mitigadoras a serem propostas no Programas Ambientais, visando a solucionar os
problemas detectados. Este Termo de Referência apresenta o conteúdo mínimo a ser
contemplado levando em consideração o disposto na Resolução CONAMA nº. 279/01.
De acordo com o porte do empreendimento, da área de inserção e da capacidade de
suporte do meio, o órgão licenciador pode solicitar estudos complementares como
Plano de Ação Emergencial, bem como outras informações que julgar necessárias para a
análise do processo de licenciamento. Caso o Estudo Ambiental Simplificado não seja
suficiente para avaliar a viabilidade ambiental do objeto do licenciamento, será exigida a
apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto
Ambiental.
O Estudo de Conformidade Ambiental (ECA) é exigido para o licenciamento ambiental
de regularização (ex: diante da solicitação da licença ambiental de operação), devendo
ser apresentado por ocasião da solicitação da licença ambiental. O nível de abrangência
dos estudos constituintes do Estudo de Conformidade Ambiental guardará relação de
proporcionalidade com os estudos técnicos utilizados no licenciamento da atividade
(EIA/RIMA e EAS). O Estudo de Conformidade Ambiental deve conter no mínimo (a)
diagnóstico atualizado do ambiente; (b) avaliação dos impactos gerados pela
implantação e operação do empreendimento, incluindo riscos; e (c) medidas de
controle, mitigação, compensação e de readequação, se couber.
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Os Instrumentos legais do processo de controle ambiental correspondem as licenças
ambientais que se caracterizam por 3 modalidades: Licença Ambiental Prévia (LAP);
Licença Ambiental de Instalação (LAI) e Licença Ambiental de Operação (LAO).
A Licença Ambiental Prévia (LAP) é concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem
atendidos nas próximas fases de sua implementação. Base legal (Lei nº. 14675/09
combinada com a Resolução CONAMA nº. 237/97, art. 8º, inciso I).
Licença Ambiental de Instalação (LAI): autoriza a instalação do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental, e demais condicionantes, da
qual constituem motivo determinante. Base Legal (Lei nº. 14675/09 combinada com a
Resolução CONAMA nº. 237/97, art. 8º, inciso II).
Licença Ambiental de Operação (LAO): autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças
anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para
a operação. Base Legal (Lei nº. 14675/09 combinada com a Lei nº. 14.262/07 e a
Resolução CONAMA nº. 237/97, art. 8º, inciso III).
O passo a passo da licença prévia, de instalação e de operação de forma sucinta poder
ser descrito da seguinte forma:
O empreendedor dá entrada com o pedido de Licença Prévia no órgão ambiental
competente, o mesmo, emite o Termo de Referência para o Estudo Ambiental. O
empreendedor da entrada no Estudo Ambiental o órgão competente realiza juntamente
com o empreendedor as Audiências Públicas, o que dá origem a um Parecer com base
no Estudo Ambiental e submete o mesmo a tramitações (Conselho, diretoria, etc. ) com
a Aprovação do parecer é emitida a Licença Prévia para o empreendimento – que logo
em seguida solicita a Licença de Instalação, pois a Licença Prévia Não Autoriza o Início
das Obras – quando o empreendimento está nos Testes Pré-Operacionais o órgão libera
a Licença de Operação.
Os prazos de liberação e valide não são uniformes no território nacional, ou seja, cada
estado através de legislação própria respeitando os parâmetros legais adotam
metodologia e procedimentos específicos.
Etapas do Processo de Licenciamento Ambiental
O procedimento de licenciamento ambiental, conforme o dispositivo da Resolução
CONAMA nº. 237/97, art. 10, obedecerá às seguintes etapas:
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a) Cadastramento do empreendedor e do empreendimento junto ao Sistema de
Informações Ambientais – SinFAT;
b) Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos
documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida
publicidade;
c) Análise pelo órgão ambiental competente dos documentos, projetos e estudos
ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando
necessárias;
d) Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão, em decorrência
da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados,
quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os
esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;
e) Audiência pública e outras modalidades de participação social, de acordo com a
regulamentação pertinente.
f) Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão, decorrentes de
audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação
quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios.
g) Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;
h) Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida
publicidade quando do seu deferimento.

É importante salientar que conforme o disposto no Decreto nº. 95.733/88, o orçamento
de um projeto ou obra de médio e grande porte, executada com recursos federais,
deverá prever a inclusão mínima de um por cento (1%) do valor total da obra,
destinados à prevenção e correção dos impactos ambientais negativos.
A fiscalização nos empreendimentos eólicos na fase prévia, de instalação e operação
pode ocorrer nas 3 esferas de competência municipal, estadual e federal: No caso da
Fiscalização Municipal somente 06 (seis) municípios dos 184 municípios, por exemplo,
do Estado do Ceará quais sejam: Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Sobral, Acaraú, e Iguatu
tem a competência para fazerem o Licenciamento Ambiental. No caso do Estado para
impactos ambientais em mais de um município será a Superintendência Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE. Para impactos os quais envolvem mais de um Estado será o
Órgão Federal - o IBAMA.
No entando, pode acontecer o conflito de competência entre o órgão federal, estadual e
municipal.
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Fiscalização pelo IBAMA pode levar a interpretações diferentes quanto às exigências
contidas no licenciamento, face o disposto na legislação federal.
Ex:

Parque Eólico de Aracati (CE).

Licenciamento simplificado pelo Estado;
Fiscalização pelo IBAMA (conflito de competência);
Ação judicial do MPF e MPE (processo nº 2009.81.01.000396-3, 15ª Vara Federal,
Limoeiro do Norte-CE)
Os cuidados com o Ministério Público e as Ações Civis Públicas são aspectos importantes
que devem ser levados em conta no processo de implantação de uma usina eólica.
Tecnologias novas sempre geram desconfianças e inseguranças, porém a questão
técnica não pode ser julgada juridicamente a não ser através de perícia habilitada.
Assim, os estudos solicitados e o conhecimento já gerado têm conseguido esclarecer
alguns mitos e prevenir impactos.
No caso do Estado do Rio Grande do Sul o Ministério Público Estadual tem tido até o
momento, confiança no julgamento técnico do órgão ambiental estadual, o mesmo não
se pode dizer do Ministério Público Federal. O Estado tem trabalhado no sentido de
realizar o Zoneamento Ambiental para Parques Eólicos, pois ao MPF parece a solução de
todos os problemas. Porém, o posicionamento do órgão estadual licenciador tem outro
entendimento, pois é argumentado que as escalas de trabalho dos ZEEs são em geral
muito grandes, 1:50.000 e as vezes 1:100.000 dependendo da cartografia oficial do
Estado, desta forma um Zee pode apresentar recomendações e condicionantes ao
licenciamento, mas não terá as respostas pontuais.
O empreendimento é o responsável pelas ações impactantes no Meio Ambiente e
cumprimentos das exigências legais, sendo assim, quando ocorre o empreendedor fica
sujeito às penalidades, que na prática resultam na assinatura do TAC (termo de
ajustamento de conduta) que poderá ser elaborado, juntamente com a Procuradoria
Jurídica do órgão estadual e o empreendedor, ou até mesmo com o Ministério Público.
Penalidades: caso haja algum problema ambiental com o empreendimento o mesmo
poderá receber multas, embargos administrativos e até a sua desativação (em casos
muito severos).
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Licenciamento Ambiental e Estudos Ambientais Energia Eólicos
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Um dos maiores desafios é a unificação nacional do Licenciamento. Esta árdua tarefa foi
delegada a Secretaria de Mudanças Climáticas do Mistério do Meio Ambiente-MMA, e
já foram feitos muitos avanços, já existe um termo de referencia -TR, a espera de
definir de que forma ele será publicado, se como resolução, normativa técnica ou
decreto.
Outro desafio é mensurar realmente quais os impactos reais da atividade que afetam o
equilíbrio do ambiente. Pois sabemos que toda a atividade humana ou animal, modifica
o meio em que vive e o mais importante é pararmos de nos colocarmos como agentes
externos ao meio. É preciso parar de nos classificar como agentes modificadores
intervenientes e começarmos a compreender e determinar qual é o preço ambiental
pretendemos pagar para manter nossos consumos e estilo de vida.
“A energia é o carro chefe de toda a nossa vida urbana, entre as fontes geradoras a
eólica é sem nenhuma dúvida a menos poluidora, porem impactante, devemos
realmente avaliar quanto deste impacto é relevante e quanto à energia é importante.
(como já se diz a muito tempo, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos)
Todos os profissionais, os empreendedores e os procuradores estão cada um em seu
papel, muitas vezes cabe ao órgão ambiental tomar a decisão, que nem sempre é só
matemática, muitas vezes a balança invisível entre a sobrevivência humana, a melhora
na “qualidade de vida” e a ave noivinha-do-rabo-preto ou o caboclinho-do-papo-branco,
não pende para o lado que se quer, ou que seria eticamente recomendado.”
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É imprescindível promover a participação nas iniciativas federais e estaduais tendentes
à harmonização que objetivam estudar, analisar, discutir, inovar, sistematizar os
critérios e procedimentos para a avaliação ambiental dos projetos eólicos.
O caso particular da iniciativa da Secretaria de Mudanças Climáticas do Mistério de
Meio Ambiente - MMA deveria ser acompanhado de perto pela ABEEOLICA,
participando do grupo de trabalho e acrescentando a nobre experiência que a
instituição traz.

6.- Conclusões Gerais:
Primeira: Sobre o mercado eólico e suas necessidades:
I) Consolida-se uma tendência de crescimento nos investimentos de
capacidade de geração eólica no Brasil associadas ao Programa PROINFA e
aos novos mecanismos competitivos de contratação de energia elétrica:
a. Brasil continua líder em capacidade eólica instalada em Iberoamérica
com 326,6MW instalados em 2010, e 926,5 MW acumulados.
b. O mercado eólico no Brasil adquiriu um potencial de desenvolvimento
de até 5.300 MW em 2013 auspiciado por medidas de política
energética.
c. As autoridades energéticas do Brasil credenciaram em agosto de 2010
projetos de geração eólica preparados para iniciar o seu
desenvolvimento, que em seu conjunto superam os 8.000MW.
II) Apesar das perspectivas promissoras a curto prazo, a indústria nacional de
equipamentos ainda carece de informações para tomar decisões de investimento. Pode
constatar uma indefinição regulatória que afeta às possibilidades de desenvolvimento
dos projetos com entrada para funcionamento posterior a 2013, no qual junto as
previsões atuais da política energética para esta tecnologia em longo prazo, gera
incertezas para indústria eólica sobre o tamanho e os ritmos de desenvolvimento para
esse mercado a medio e lango prazo.
III) Os principais agentes que operam o setor eólico no Brasil estão organizados e
agrupados sob a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEOLICA) que tem
desenvolvido para atender às suas necessidades, revendo seus objetivos e estratégias.
A Associação tem adquirido alta qualificação profissional e consolidado importante
presença institucional ante as autoridades reguladoras.
IV) Os principais desafios aos que se enfrentam o setor eólico no Brasil foram
plenamente identificados pelo setor e estão diretamente relacionados com medidas de
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política energética e regulatória a curto, médio e largo prazo e como incremento de
seus mercados no curto prazo:
1.

o

o

o

2.

O setor eólico precisa incrementar substancialmente o ritmo de instalação para
atender o programa de entregas de energia resultante dos novos
mecanismos de contratação no horizonte de 2013, o que implicará nas
seguintes necessidades:
Mobilizar e garantir a atribuição de maiores volumes de recursos financeiros aos
projetos, e incrementar os ritmos de sua financiamento com respeito aos
atuais,
Incrementar a capacidade de produção da indústria eólica e reforçar sua
presença no Brasil, explorando novos desenvolvimentos tecnológicos
adaptados às características dos recursos e estabelecimento no país,
Resolver as necessidades logísticas da cadeia de fornecimento e de serviços das
atividades fabris, empresariais e profissionais envolvidas no desenvolvimento
dos projetos eólicos.
O setor eólico precisa de um novo marco normativo que proporcione segurança
sobre os seus volumes de desenvolvimento a médio e longo prazo,
seguridade jurídica na tramitação dos projetos, e um regime de apoio que
permita incrementar sua competitividade. A estes efeitos é preciso que
inclua metas estáveis e de longo prazo de contratação de energia eólica e um
arcabouço fiscal favorável ao setor, favorecendo sua competitividade e
inserção na matriz energética.

Segunda: Sobre o marco regulatório e sua evolução.

i. Os rápidos avanços tecnológicos e científicos acontecidos nas atividades envolvidas na
geração eólica permitem que na atualidade o aproveitamento dos recursos eólicos
para a produção de eletricidade no Brasil, se possa realizar de modo muito seguro,
eficiente e competitivo.
A geração eólica responde como nenhuma outra nova tecnologia aos princípios de
sustentabilidade, competitividade e a garantia de abastecimento energético
implícitos na Constituição da República Federativa de 1988, o que justifica sua maior
participação na matriz elétrica e no marco normativo específico que incentive nos
investimentos desta tecnologia.
ii. Existe no setor energético no Brasil uma organização institucional hierarquizada para
atender a os princípios e diretrizes em matéria de política energética, econômica e
ambiental, que responde à estrutura e ao modelo energético acordado pelos
poderes públicos.
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Atendido o potencial de crescimento da geração eólica e de outras novas fontes de
energia renováveis, uma vez cumprida a primeira fase do PROINFA, essa organização
institucional poderia ver se reforçada com a criação de uma agência de direito
público orientada a coordenar e gestionar conjuntamente com as administrações
estaduais de energia as medidas destinadas ao cumprimento das metas, através de
ações de difusão, assessoramento técnico, desenvolvimento e financiamento de
projetos de inovação tecnológica, e a identificar barreiras e propor soluções de
regulamentárias e legislativas para garantir o cumprimento das metas.
iii. As previsões do programa PROINFA enquanto o alcance de aplicação da lei para sua
primeira fase nos remete a 3.300 MW em funcionamento com instalações destas
novas tecnologias. Até quando não se alcance esta meta, não justificaria a aplicação
das previsões legais para a segunda etapa. Isso teria afetado negativamente a cadeia
de fornecimento se não fossem as medidas tomadas desde dezembro de 2009 para
dar continuidade ao investimento antes da conclusão desse objetivo.
iv. A LER de dezembro de 2009 reflete o interesse do mercado pela continuidade destes
projetos, e a sensibilidade do Governo a respeito às principais necessidades do setor
para fazê-los realidade. O MME suavizou as condições de entrada ao mercado eólico
previstas no PROINFA, reduzindo as exigências de índice nacionalização, e obteve a
resposta positiva que buscava por parte dos investidores, cobrindo com notável
êxito suas expectativas. Isso aconteceu com maior intensidade nos leilões de agosto
de 2010. Estas medidas proporcionaram continuidade e profundidade ao processo
de investimento do setor eólico no Brasil, evitando sua interrupção o tanto que se
alcançava o objetivo da primeira fase do Programa.

v. Encontramo-nos numa etapa de transição entre a 1ª e a 2ª fase do PROINFA,
articulada sobre uma metodologia normativa notavelmente diferente à prevista na
lei criadora do Programa, que contém os seus próprios desafios e exige um
tratamento institucional específico, que agora dê maior segurança a industria eólica
ante as decisões de investimento que há de ser adotada para sua consolidação no
país.

vi. O Projeto de Lei 630/03 é o reflexo do interesse e da atenção que os poderes
concentram sobre as numerosas e variadas demandas sociais orientadas a
aperfeiçoar o modelo de regulação das novas fontes de energia renovável.
Apresenta-se como uma oportunidade para proporcionar maior seguridade jurídica
e projeção as atividades do setor, tendo em conta o período transitório aberto entre
as duas fases do PROGRAMA PROINFA, se bem o projeto ao incorporar essa gama de
necessidades em um mesmo instrumento acaba gerando um enorme conflito de
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interesses, pois cada renovável, cada energia alternativa tem universo próprio,
aspectos específicos, realidades distintas e contextos diferentes.
O projeto de lei deveria atender a um conteúdo mínimo das matérias
que resultam mais demandadas nos projetos: metas estáveis e de
longo prazo de contratação de energia eólica e um arcabouço fiscal favorável
ao setor e deveria de tomar em consideração as experiências regulatórias
recentes para ganhar na competitividade.
vii. O processo de planejamento é participativo e dinâmico. Assim, novos
aperfeiçoamentos nos critérios de expansão deverão ser incorporados nos
próximos estudos, dos quais esperamos que a geração eólica tenha marcado um
novo horizonte muito mais ambicioso e acorde a suas capacidades e
potencialidades e ao mesmo tempo proporcione aos sinais ao longo prazo precisos
para que a industria eólica possa desenvolver-se em um entorno mais seguro e
estável.
Pode justificar-se que um terço (1/3) do aumento médio anual de potencia elétrica
no horizonte do plano poderia ser atribuído a geração eólica.
viii. No que concerne a regulamentação das novas modalidades de contratação a ANEEL,
tem construído, uma regulação para a fonte eólica com base em normas paralelas e
similares do ordenamento jurídico setorial de aplicação a outras fontes alternativas
e nas termoelétricas as que as assimila em suas obrigações de produção.
Tais fontes de forma alguma se assemelham ao modo produtivo da geração eólica. A
ausência do marco regulatório geral desse modo de geração deve ser suprido com
urgência para introduzir as especificidades de uma fonte de geração que por sua
natureza é variável e sua gestionabilidade precisa de regras especificas que devem
flexibilizar as rigidezes das condições das entregas de energia previstas nos editais.
ix) Os leilões exclusivos para fontes alternativas realizados em 2010 ainda demonstram
o benefício para o consumidor da realização de leilões periódicos para essas fontes
(anuais): Estes benefícios poderiam ser superiores si se proporcionam sinais de
segurança e continuidade dos investimentos no longo prazo, e se aumenta a geração
eólica na matriz energética.
Os preços resultantes dos leiloes mostram a rápida captura da curva de
aprendizagem acontecida em outros mercados mais desenvolvidos.
Os sinais de preço fazem do Brasil um mercado altamente competitivo e atrativo
para o investimento na geração eólica.
x) Em matéria de licenciamento ambiental um dos maiores desafios é a unificação
nacional do licenciamento. Resulta de grande interesse participar da iniciativa federal
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em tramitação coordenada pela Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério de
Meio Ambiente, que buscar harmonizar e unificar em tudo país os critérios e
procedimentos para à avaliação ambiental dos projetos eólicos, iniciativa esta, que
deviera ser acompanhada de perto pela ABEEOLICA, participando na mesma como
observador e formulando suas propostas a respeito.

São Paulo, 15 de março de 2010.
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