
 

 

LUIS FELIPE CARRARI DE AMORIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas de Incentivo à Energia Eólica: um estudo de caso sobre os 

processos de implementação e os motivos para a expansão da fonte eólica 

no setor elétrico brasileiro no período de 2001 a 2018 

 

 

 

Tese de Doutorado 

Orientadora: Professora Associada Doutora Ana Maria de Oliveira Nusdeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo - SP 

2021 

 



2 

 

 

 

LUIS FELIPE CARRARI DE AMORIM 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas de Incentivo à Energia Eólica: um estudo de caso sobre os 

processos de implementação e os motivos para a expansão da fonte eólica 

no setor elétrico brasileiro no período de 2001 a 2018 

 

 

 

                                                 Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa de   

                                                 Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da 

                                                 Universidade de São Paulo, como exigência parcial para 

                                                 obtenção do título de Doutor em Direito, na área de  

                                                 concentração de Direito Ambiental (Direito Econômico, 

                                                 Financeiro e Tributário – DEF), sob a orientação da Profª 

                                                 Associada Dr.ª Ana Maria de Oliveira Nusdeo. Versão 

                                                 corrigida. A original se encontra disponível em acervo  

                                                 da Biblioteca da Faculdade de Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo - SP 

2021 

 



Catalogação da Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

Amorim, Luis Felipe Carrari de
   Políticas de Incentivo à Energia Eólica: um estudo
de caso sobre os processos de implementação e os
motivos para a expansão da fonte eólica no setor
elétrico brasileiro no período de 2001 a 2018 ; Luis
Felipe Carrari de Amorim ; orientadora Ana Maria de
Oliveira Nusdeo -- São Paulo, 2021.
   339 f. 
   Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em
Direito Direito Econômico, Financeiro e Tributário) -
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo,
2021.

   1. Direito Ambiental. 2. Políticas públicas. 3.
Energia eólica. 4. Mudança do clima. I. Nusdeo, Ana
Maria de Oliveira, orient. II. Título.



4 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

Nome: AMORIM, Luis Felipe Carrari de 

Título: Políticas de Incentivo à Energia Eólica: um estudo de caso sobre os processos de 

implementação e os motivos para a expansão da fonte eólica no setor elétrico brasileiro no 

período de 2001 a 2018. 

 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo como exigência parcial para 

obtenção do título de Doutor em Direito. 

 

 

Aprovado em: 

 

Banca Examinadora 

 

 

Prof.Dr._____________________________Instituição:____________________________ 

Julgamento:_________________________Assinatura:_____________________________ 

 

Prof.Dr._____________________________Instituição:____________________________ 

Julgamento:_________________________Assinatura:_____________________________ 

 

Prof.Dr._____________________________Instituição:____________________________ 

Julgamento:_________________________Assinatura:_____________________________ 

 

Prof.Dr._____________________________Instituição:____________________________ 

Julgamento:_________________________Assinatura:_____________________________ 

 

Prof.Dr._____________________________Instituição:____________________________ 

Julgamento:_________________________Assinatura:_____________________________ 

 

  



5 

 

RESUMO 

 

AMORIM, Luis Felipe Carrari de. Políticas de Incentivo à Energia Eólica: um estudo de 

caso sobre os processos de implementação e os motivos para a expansão da fonte eólica no 

setor elétrico brasileiro no período de 2001 a 2018. 2021. 339p. Tese (Doutorado em Direito 

Ambiental) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

A energia eólica teve uma notável expansão no período de 2001 a 2018 no Brasil. Apesar 

dos obstáculos e barreiras comuns às energias renováveis, o setor elétrico observou um 

aumento expressivo dessa fonte em conjunto com a aprovação de políticas públicas voltadas 

à promoção da segurança energética e da redução das emissões de gases de efeito estufa. O 

evento principal, um fenômeno social complexo, instiga a uma pesquisa sobre os processos 

de implementação das políticas e as justificativas para esses programas, bem como à 

compreensão sobre a relação entre as políticas energéticas (setoriais) e as políticas climáticas 

e socioambientais. A análise consistiu em um estudo de caso do tipo único e holístico, 

elaborando primeiramente as proposições teóricas relevantes ao tema e em seguida colhendo 

evidências por meio de uma série de entrevistas semi-estruturadas, registros, documentos e 

legislação. As evidências coletadas foram confrontadas com as proposições teóricas em um 

procedimento de adequação ao padrão. Constatou-se que o PROINFA foi um programa de 

incentivos econômicos importante para o fortalecimento da indústria eólica em seu estágio 

inicial, possibilitando um ganho de competitividade. O amadurecimento dessa indústria e as 

mudanças regulatórias que resgataram a capacidade de planejamento estatal proporcionaram 

as condições que viabilizaram uma nova etapa de expansão por meio da participação em 

leilões de energia. Por sua vez, os financiamentos públicos por instituições de fomento 

estatal desempenharam seu papel de promover o desenvolvimento de projetos eólicos 

mediante ajustes que favoreceram a criação de um modelo contratual propício considerando 

o fluxo de caixa dos empreendimentos. Na análise das razões sobre as políticas, identificou-

se uma prevalência dos motivos econômicos que buscam assegurar o abastecimento da 

eletricidade e a modicidade dos preços. O que não descarta a presença de interesses 

ambientais pelo uso de uma fonte de energia renovável e limpa. O aumento do uso da energia 

eólica proporciona a redução das emissões no setor elétrico, mas é preciso considerar os 

impactos socioambientais que os parques eólicos poderão causar, como a degradação de 

fauna e flora no local de construção dos aerogeradores, poluição visual e sonora e conflitos 

fundiários, dentre outros. Concluiu-se que, na evolução das políticas energéticas, as políticas 

climáticas e ambientais podem redirecionar os objetivos e diretrizes para o setor elétrico, que 

além da questão de segurança energética, poderá incluir os objetivos da redução das 

emissões de gases de efeito estuda e os objetivos da prevenção de danos ambientais por meio 

do licenciamento ambiental. Com o compromisso do Acordo de Paris e a apresentação das 

Contribuições Nacionalmente Determinadas, o setor elétrico demonstra que poderá iniciar 

uma nova etapa, mais ambientalmente engajada. 

 

Palavras-chave: Direito Ambiental. Políticas públicas. Energia eólica. Mudança do clima. 
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ABSTRACT 

 

AMORIM, Luis Felipe Carrari de. Wind Power Incentive Policies: a case study on 

implementation processes and the reasons for the expansion of wind power in the Brazilian 

electricity sector from 2001 to 2018. 2021. 339p. Thesis (Doctorate in Environmental Law) 

– Law School Faculty, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2021. 

 

Wind power had a remarkable expansion in the period from 2001 to 2018 in Brazil. Despite 

the common obstacles and barriers to renewable energy, the electricity sector has seen a 

significant increase in this source in conjunction with the approval of public policies aimed 

at promoting energy security and reducing greenhouse gas emissions. The main event, a 

complex social phenomenon, instigates a research on the processes of implementation of 

policies and the justifications for these programs, as well as the understanding of the 

relationship between energy policies (sector) and climate and socio-environmental policies. 

The analysis consisted of a single and holistic case study, first elaborating the relevant 

theoretical propositions on the subject and then collecting evidence using a series of semi-

structured interviews, records, documents and legislation. The evidence collected was 

confronted with the theoretical propositions in a procedure of adequacy to the standard. It 

was found that PROINFA was an important economic incentive program for the 

strengthening of the wind industry in its early stages, enabling a competitiveness gain. The 

maturing of this industry and the regulatory changes that rescued the state planning capacity 

provided the conditions that enabled a new stage of expansion through participation in 

energy auctions. In turn, public financing by state-funded institutions played their role of 

promoting the development of wind projects through adjustments that favored the creation 

of a favorable contractual model considering the cash flow of the enterprises. In the analysis 

of the reasons for the policies, a prevalence of economic reasons that seek to ensure the 

supply of electricity and the modesty of prices was identified. This does not rule out the 

presence of environmental interests through the use of a renewable and clean energy source. 

The increased use of wind energy provides the reduction of emissions in the power sector, 

but it is necessary to consider the socio-environmental impacts that wind farms can cause, 

such as the degradation of fauna and flora at the construction site of wind turbines, visual 

and noise pollution and land conflicts, among others. It was concluded that, in the evolution 

of energy policies, climate and environmental policies can redirect the objectives and 

guidelines to the electricity sector, which in addition to the issue of energy security, may 

include the objectives of reducing greenhouse gas emissions studies and the objectives of 

environmental damage prevention through environmental licensing. With the commitment 

of the Paris Agreement and the presentation of Nationally Determined Contributions, the 

electricity sector demonstrates that it can start a new stage, more environmentally engaged. 

 

Keywords: Environmental law. Public policies. Wind power. Climate change. 
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RIASSUNTO 

 

AMORIM, Luis Felipe Carrari de. Politiche di incentivazione dell'energia eolica: un caso 

di studio sui processi di implementazione e le ragioni dell'espansione dell'energia eolica nel 

settore elettrico brasiliano dal 2001 al 2018. 2021. 339p. Tesi (Dottorato in Diritto 

dell’ambiente) - Facoltà di Diritto, Università di Sao Paolo, Sao Paolo, 2021. 

 

L'energia eolica ha avuto una notevole espansione nel periodo dal 2001 al 2018 in Brasile. 

Nonostante gli ostacoli comuni e gli ostacoli alle energie rinnovabili, il settore dell'elettricità 

ha registrato un aumento significativo di questa fonte in concomitanza con l'approvazione di 

politiche pubbliche volte a promuovere la sicurezza energetica e a ridurre le emissioni di gas 

a effetto serra. L'evento principale, un fenomeno sociale complesso, istiga una ricerca sui 

processi di attuazione delle politiche e sulle giustificazioni di questi programmi, nonché sulla 

comprensione del rapporto tra politiche energetiche (settore) e politiche climatiche e socio-

ambientali. L'analisi consisteva in un caso di studio unico e holístico, prima elaborando le 

proposizioni teoriche pertinenti sull'argomento e secondo raccogliendo le prove utilizzando 

una serie di interviste semistrutturati, registri, documenti e normative. Le prove raccolte si 

sono confrontate con le proposizioni teoriche in una procedura di adeguatezza allo standard. 

Si è scoperto che PROINFA era un importante programma di incentivi economici per il 

rafforzamento dell'industria eolica nelle sue fasi iniziali, consentendo un guadagno di 

competitività. La maturazione di questo settore e i cambiamenti normativi che hanno salvato 

la capacità di pianificazione statale hanno fornito le condizioni che hanno permesso una 

nuova fase di espansione attraverso la partecipazione alle aste energetiche. A sua volta, il 

finanziamento pubblico da parte di istituzioni finanziate dallo Stato ha svolto il loro ruolo di 

promuovere lo sviluppo di progetti eolici attraverso adeguamenti che hanno favorito la 

creazione di un modello contrattuale favorevole considerando il flusso di cassa delle aziende. 

Nell'analisi delle ragioni delle politiche è stata individuata una prevalenza di ragioni 

economiche che cercano di garantire l'approvvigionamento di elettricità e la modestia dei 

prezzi. Ciò non esclude la presenza di interessi ambientali attraverso l'uso di una fonte di 

energia rinnovabile e pulita. L'aumento dell'uso dell'energia eolica fornisce la riduzione delle 

emissioni nel settore dell'elettricità, ma è necessario considerare gli impatti socio-ambientali 

che i parchi eolici possono causare, come il degrado della fauna e della flora nel cantiere 

delle turbine eoliche, l'inquinamento visivo e acustico e i conflitti di terra, tra gli altri. Si è 

concluso che, nell'evoluzione delle politiche energetiche, le politiche climatiche e ambientali 

possono riorientare gli obiettivi e gli orientamenti verso il settore dell'elettricità, che oltre 

alla questione della sicurezza energetica, può includere gli obiettivi di riduzione degli studi 

sulle emissioni di gas serra e gli obiettivi di prevenzione dei danni ambientali attraverso 

licenze ambientali. Con l'impegno dell'accordo di Parigi e la presentazione di contributi 

determinati a livello nazionale, il settore dell'elettricità dimostra di poter iniziare una nuova 

fase, più impegnata dal punto di vista ambientale. 

 

Parole chiave: Diritto dell’ambiente. Politiche pubbliche. Energia eolica. Cambiamento 

climatico. 
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INTRODUÇÃO 

 

A fonte eólica acena como uma das indústrias mais promissoras no cenário 

internacional das energias renováveis, considerando as altas demandas por potencial de 

energia necessárias ao suprimento das necessidades humanas básicas e à produção 

econômica. Nesse aspecto, o Estado pode exercer um papel fundamental no incentivo ao seu 

uso, por meio da aprovação de políticas públicas aptas a coordenar os interesses privados 

com o interesse público e o da coletividade. 

A produção de energia elétrica por fonte eólica no Brasil tornou-se expressiva em um 

período relativamente curto. Até o ano de 2010, não alcançava 1 GW de capacidade 

instalada. Mas em 2018, chegou ao patamar superior a 14 GW. 

A compreensão do fenômeno de expansão da energia eólica no setor elétrico 

brasileiro depende de uma investigação sobre os possíveis fatores implicados, estabelecido 

um recorte temporal adequado. A dinâmica de implantação de parques eólicos, desde a 

concepção do projeto até sua efetiva operação, sugere a necessidade de observação do 

fenômeno a partir de eventos anteriores. 

O potencial dos ventos brasileiros tem sido estimado desde o final da década de 1970. 

No entanto, o primeiro trabalho confiável de abrangência nacional com potencial para 

subsidiar projetos eólicos é creditado ao Atlas Eólico de 2001. Desde então, os estudos vêm 

avançando no intuito de propiciar informações cada vez mais pontuais e acuradas sobre as 

áreas para melhor aproveitamento econômico de parques eólicos. 

A doutrina referencia a existência de um período de crise do setor elétrico na década 

de 1990, a partir do qual importantes ações e medidas governamentais promoveram uma 

profunda reestruturação do setor. Na sequência, foram implementadas políticas públicas 

visando incrementar o uso da fonte eólica no setor elétrico como uma fonte alternativa às 

estruturas convencionais. 

As políticas públicas para a fonte eólica passaram por inúmeras transformações, 

iniciando por um conjunto de diretrizes e instrumentos com o propósito de prestar incentivos 

econômicos a uma indústria ainda incipiente no Brasil. As políticas energéticas e climáticas 

são apontadas como motores desse processo. 

A sequência das políticas públicas em energia eólica pode ser mais seguramente 

observada, para os fins da pesquisa científica, até um determinado período, onde propusemos 

o limite de encerramento temporal no ano de 2018. Isto porque, em 2015, um evento 
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internacional de grande amplitude ocorreu no âmbito dos tratados sobre mudança do clima: 

a celebração do Acordo de Paris. O fato irradiou seus efeitos sobre as políticas públicas em 

energia eólica, sendo relevante para a análise do processo de transformações.     

A mudança do clima é um tema que afeta diversos setores da Economia, inclusive o 

setor elétrico. A preocupação com o aquecimento da temperatura do planeta é um fato 

renovador para a discussão sobre o uso de energias renováveis e a geração de eletricidade 

por fonte eólica. 

Ressalve-se que, apesar das vantagens climáticas de utilização das energias 

renováveis como fontes de baixo carbono na produção de eletricidade, há algumas 

desvantagens do ponto de vista dos impactos ambientais dessas atividades. 

Ademais, as energias renováveis enfrentam obstáculos para sua implementação pelo 

mundo, não havendo um padrão em sua evolução quando se observa a realidade de cada 

país. Portanto, as recomendações de políticas públicas sobre energias renováveis de órgãos 

de reconhecimento internacional devem ser analisadas à luz da conjuntura de fatores que 

influenciam no desenvolvimento da indústria eólica em cada lugar. 

A forma como a energia é utilizada tem o poder de definir as sociedades. Desde o 

domínio do fogo, a humanidade vem evoluindo nos aspectos físicos, intelectuais e espirituais 

com base em sistemas energéticos. Nos tempos atuais, os efeitos globais da mudança do 

clima conduzem as sociedades a um novo paradigma de organização. É preciso reduzir as 

emissões de gases do efeito estufa e conter o aumento da temperatura global. Para isto, será 

necessário criar novas formas de economia, de gestão de recursos energéticos. 

As motivações que conduzem as sociedades em busca do atendimento de suas 

necessidades energéticas estabelecem entre si diferentes graus de prioridades, como 

inclusive enuncia a teoria de Maslow. Transplantada para o cenário coletivo, a ideia de uma 

hierarquia de satisfação de necessidades recomenda que os estudos sobre políticas públicas 

tenham por foco a compreensão da dinâmica de interesses sociais e econômicos na 

implementação dessas políticas. 

A políticas públicas constituem um terreno fértil para o estudo do Direito. Os 

benefícios e resultados que o conhecimento jurídico propicia para a efetividade dessas 

políticas são notáveis. A contribuição da ciência jurídica permite que as políticas públicas 

sejam vistas como um importante fator para a organização da sociedade em transformação. 

O novo paradigma energético de Helm é um exemplo de observação sobre a interação 

de políticas públicas e os processos de transformação social da Economia sob diferentes 

concepções de atuação governamental. Esse paradigma pode ser um elemento de inspiração 
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para a compreensão dos processos e da situação das políticas energéticas e climáticas em 

outros países. 

Os Estados da Europa, assim como os EUA, vêm promovendo profundas 

reformulações na Economia do setor elétrico, o que resultou muitas vezes em novas política 

e em novos instrumentos. As falhas de mercado identificadas conduziram a novos modelos 

de atuação estatal. Por sua vez, a superação dessas falhas levou à proposta de modelos de 

menor atuação do Estado, vista como uma interferência nociva aos mercados. Esse é um 

processo cíclico, todavia. 

No caso brasileiro, o setor elétrico passou por grandes transformações na década de 

1990, o que pode ter deflagrado a abertura maior à participação da fonte eólica na matriz de 

geração. Conhecer o contexto dessas transformações e as políticas envolvidas, bem como as 

motivações para essas políticas, poderá permitir um melhor vislumbre sobre a situação das 

políticas energéticas e climática no país. 

Tecidas tais considerações, entendemos que o objetivo da pesquisa é compreender a 

relação entre as políticas de incentivo à fonte eólica (a atuação estatal e o seu contexto) e a 

expansão significativa dessa fonte no setor elétrico brasileiro, no período de 2001 a 2018 (o 

evento principal). 

Ao se analisar o desenvolvimento das políticas de incentivo à energia eólica, suas 

características e razões e a intensidade com que atuam sobre as dinâmicas de mercados, 

podemos compreender melhor as particularidades do crescimento da fonte eólica e os papéis 

do Estado diante das necessidades da sociedade ao longo do tempo. 

As necessidades sociais são identificadas pelos interesses, que por sua vez são 

protegidos pelo Estado sob a forma de direitos. Após os horrores perpetrados durante a 

Segunda Guerra Mundial, um novo processo de reconhecimento de direitos sociais 

propagou-se entre as sociedades, buscando reafirmar como fundamentais os direitos do ser 

humano. 

As dificuldades dos países em efetivar os direitos fundamentais, coordenando 

pessoas, instituições e recursos, conforme metas bem definidas, mostraram a importância do 

agir positivo e permanente sob a forma de políticas públicas. Isto permitiu que o Estado 

atuasse de modo mais eficiente para promover esses direitos. 

Considerada a importância do Estado para a proteção, tutela, realização e efetividade 

dos direitos ambientais, especialmente a proteção contra mudanças climáticas extremas, e 

para a garantia do direito ao suprimento adequado de eletricidade, a contribuição pretendida 

da tese consiste na abordagem jurídica sobre o conjunto normativo e sua cronologia, as 
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motivações e os processos de implementação das políticas públicas, com a caracterização do 

conjunto regulatório, envolvendo a promoção, o controle, a remoção de barreiras e outros 

aspectos, ampliando a compreensão sobre o espectro de ações em âmbito nacional para a 

mitigação do aquecimento global. 

Em um espectro mais abrangente, o conhecimento sobre as políticas de incentivo à 

energia eólica poderá auxiliar ainda nos estudos sobre a prioridade de investimentos em 

outras fontes de energia e a outros serviços classificados como de utilidade pública. 

Como ponto de partida, propomos as seguintes questões: 

a) Como o processo de implementação (o contexto e a ação) das políticas públicas 

de incentivo à fonte eólica (as unidades de análise) influenciou na expansão (o 

evento principal) da geração elétrica por fonte eólica? 

b) Que razões e motivos foram apresentados para a formulação das políticas 

públicas de incentivo à expansão da fonte eólica? Por que esses programas foram 

instituídos ou cessados? O que motivou as decisões dos particulares (investidores 

e empreendedores)? 

c) Da expansão da fonte eólica observada, como podemos compreender a relação 

entre as políticas energéticas e as políticas ambientais e climáticas? Há (ou 

houve) harmonização ou conflito? 

Investigaremos, portanto, o crescimento da fonte eólica diante do quadro de declínio 

da produção de eletricidade hidrelétrica (crise hídrica) e do problema de custos de 

suprimento das termelétricas (preço do óleo nos mercados internacionais), da questão da 

segurança energética e diversificação das fontes (princípios e diretrizes), do surgimento das 

políticas climáticas e ambientais (iniciativas do global ao local), do avanço do modelo de 

economia descarbonizada (sustentabilidade), do acesso da indústria eólica à tecnologia de 

produção (mercados de insumos e equipamentos), do incremento do modelo de 

planejamento da oferta e expansão (marco regulatório de 2003-2004) e do ressurgimento das 

preocupações com o aquecimento global. 

A pesquisa propõe perscrutar as razões para a notável expansão da energia eólica e 

para o modo de implementação das políticas de incentivo a esse evento, resultado de diversos 

outros eventos com raízes em um passado recente, nesse período superior a quinze anos. 

Esse conjunto de eventos forma um emaranhado complexo e pouco nítido à primeira vista, 

uma realidade única e longe da possibilidade de replicação de suas características, de modo 

que somente poderá ser analisado e compreendido à luz da conjuntura que o originou. Diante 
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dessas características e das particularidades que as questões de pesquisa sugerem, a 

abordagem escolhida foi a do estudo de caso. 

Dadas as condições particulares do fenômeno observado e a abordagem escolhida 

para a condução dos trabalhos, a pesquisa é de natureza empírica. Utilizamos como 

metodologia o estudo de caso único e holístico. O método conduz a uma investigação sobre 

as políticas públicas em energia eólica (unidades de análise) em que o fenômeno social 

indagado se manifesta, considerando sua natureza global, promovendo a convergência de 

informações obtidas pelas diferentes fontes de evidência e interpretando-as conforme 

adequação ao referencial teórico. 

Procedimentalmente, o método de estudo de caso propõe uma pesquisa de revisão 

teórica preliminar e o desenvolvimento das questões de pesquisa e de proposições abstratas, 

a partir dos quais se definem as unidades de análise de interesse para a investigação e também 

se rege o procedimento de coleta de dados e análise por adequação. 

Para as duas primeiras questões de pesquisa, analisamos as ações, programas e 

políticas públicas de fomento à eletricidade eólica e utilizamos série de entrevistas (semi-

estruturadas, técnica de amostragem “bola de neve”), registros e documentos como fontes 

de informação, além do próprio arcabouço jurídico-normativo. 

Para a terceira questão, os dados coletados nas duas primeiras questões (resultados) 

são analisados à luz das proposições teóricas, num processo chamado de “adequação (ao 

padrão) ou contraste (com teorias concorrentes)”. 

As proposições que fornecem o suporte teórico necessário ao início dos trabalhos 

consideram, ainda que em caráter de afirmação provisória, as assertivas tidas por 

fundamentais para a melhor compreensão do objetivo principal de examinar a relação havida 

entre atuação estatal e a formação de um potencial alargado de suprimento de eletricidade 

por fonte eólica. 

Segundo essas proposições, elaboradas a partir da revisão sobre o arcabouço de 

trabalhos científicos, o estágio atual do desenvolvimento econômico e social encontra 

desafios no problema do suprimento energético e do aquecimento global. Esse contexto se 

intensificou a partir do cenário de reconstrução das economias pós-guerras mundiais, em que 

a indústria da energia, com o suporte governamental, fora estruturada sobre um modelo de 

produção e consumo predominantemente utilizador de recursos fósseis em alto grau de 

dependência e também poluentes, necessitando portanto rever a estratégia visando uma 

diversificação em fontes alternativas. 
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O avanço do reconhecimento do direito a um meio ambiente equilibrado, que no 

Brasil é assegurado em âmbito constitucional, determina sejam as políticas econômicas 

voltadas à produção energética construídas em harmonia com os interesses socioambientais. 

Existem obstáculos para se alcançar a descarbonização do setor elétrico. A transição 

em direção às energias renováveis deve ponderar como melhor superar tais dificuldades. 

Conhecida função estatal sobre a economia é o incentivo da atividade econômica por meio 

da indução a um comportamento voluntário derivado de um ajuste no processo decisório 

mental (individual), cuja finalidade é proporcionar segurança jurídica e rentabilidade aos 

empreendedores enquanto contribuem para as finalidades definidas. 

Ao longo de décadas, os governos criaram diferentes espécies de programas de 

incentivo à energia renovável, por exemplo: Energiewende (Alemanha), Proálcool, 

PROINFA, etc. Esses programas podem combinar diferentes diretrizes e instrumentos de 

políticas públicas no intuito de reduzir os aspectos negativos e aumentar os resultados 

positivos, porque fortalecem as vantagens individuais de cada política e diminuem os riscos 

decorrentes da aplicação de ações isoladas. Por isso, o policy mix – combinação de 

instrumentos diferentes – é considerado mais eficaz para se alcançar os objetivos 

perseguidos. 

A resposta às questões de pesquisa, dentro do método de estudo de caso ora descrito, 

em que as proposições teóricas são contrastadas com as evidências empíricas coletadas, 

propõe a organização do trabalho em dois principais capítulos.   

O Capítulo 1 procede à revisão teórica sobre o aquecimento global, suas causas, o 

consenso científico e sua inclusão como tema e preocupação das políticas sobre mudança do 

clima. Em seguida, relaciona a proposta das energias renováveis com as características da 

fonte eólica. Adiante, aborda a relação entre as políticas climáticas e as de energia e encontra 

os fundamentos para justificar o diálogo entre elas. Mostra como poderão ser estabelecidos 

pontos de convergência, incentivando fontes menos emissoras de carbono e que também 

contribuem para proporcionar segurança energética e diversificação da matriz. 

Vemos que podem surgir pontos de conflito entre as políticas ambientais e as 

energéticas, conforme a descrição dos impactos das fontes eólicas e a ação de políticas 

públicas como ponto de articulação desse conflito. 

O Capítulo 2 trata sobre a metodologia de estudo de caso, suas particularidades e 

espécies, e o projeto de estudo voltado à compreensão do fenômeno de expansão da energia 

eólica, observando sua realidade e contexto no Brasil e os programas de incentivo 
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propriamente ditos, quais as justificativas para a aprovação desses programas e como se deu 

o processo de implementação, no período de 2001 a 2018. 

A dinâmica das políticas públicas sobre energia eólica, encetadas sob um modelo de 

programa de incentivos econômicos, é investigada conforme a evolução da indústria eólica 

no Brasil, suas demandas e soluções. Apresentamos uma análise balanceada da atuação 

estatal sobre o setor elétrico e a contribuição para o fortalecimento institucional e de regras 

para a comercialização da energia elétrica por fonte eólica. São averiguadas as críticas ao 

modelo de incentivo econômico e quais as possíveis alternativas para a contínua expansão 

da fonte eólica. 

Por derradeiro, a partir das evidências levantadas, analisamos as políticas climáticas 

e socioambientais e o seu desenvolvimento face à política energética, as possibilidades de 

conflitos e harmonizações, sinalizando possibilidades de adequação para as políticas de 

incentivo ao uso da energia eólica. 
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO TEÓRICA 

 

O aquecimento global é um fenômeno responsável por severos riscos econômicos, 

ambientais e sociais. É preciso compreender a ligação entre o aumento da temperatura média 

global e o setor energético, a partir dos estudos científicos que embasaram os compromissos 

internacionais pela redução de emissão de gases de efeito estufa. 

No processo de elaboração das políticas nacionais sobre o uso de energia, é preciso 

observar os múltiplos interesses geopolíticos presentes nas formas de apropriação da energia. 

A era da hegemonia do petróleo é o palco das crises de abastecimento e de conflitos entre os 

países. Portanto, a discussão sobre as alternativas energéticas nasce no contexto das 

estratégias de diversificação e do controle sobre os preços. 

Sem prejuízo, as energias renováveis apresentam desejáveis predicados para a 

reformulação do setor energético sob um novo paradigma, voltado ao ideal de 

descarbonização. Nesse sentido, a energia eólica vem evoluindo no mundo e aumentando a 

participação na matriz de geração de energia elétrica, em que pesem seus pontos negativos. 

Um estudo sobre as políticas públicas em energias renováveis e mais especificamente 

em energia eólica revela as diferentes formas de implementação e as justificativas para essas 

políticas, traçando um panorama geral dos instrumentos à disposição dos governos diante 

dos desafios econômicos, ambientais e sociais na definição de um modelo adequado de 

regulamentação sobre o setor elétrico. 

As falhas de um mercado de eletricidade justificam determinadas ações estatais no 

sentido de buscar uma maior inserção e a promoção ao uso de energia eólica, situação em 

que se vislumbram determinados instrumentos para o incentivo de projetos eólicos. É preciso 

contudo estabelecer mecanismos de controle sobre as políticas públicas de modo a 

acompanhar a realização de metas e objetivos, dimensionando os recursos públicos 

conforme o tempo necessário para sua efetivação. 

A questão crucial para o planejamento da expansão da energia eólica é como integrar 

as políticas públicas setoriais e climáticas de modo a possibilitar que essa indústria trilhe o 

caminho necessário para atingir o estágio de desenvolvimento e sustentação econômica em 

conjunto com a definição de um papel relevante na contribuição com a redução das emissões 

de gases de efeito estufa. 
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1.1 MUDANÇAS CLIMÁTICAS, ENERGIA E SOCIEDADE 

 

A energia é necessária à existência e ao desenvolvimento das sociedades atuais. O 

uso dos recursos energéticos proporciona satisfação às necessidades humanas básicas e 

utilidade ao processo produtivo. A organização da produção, distribuição e consumo de 

energia é feita pelo sistema econômico, sob as regras e princípios do sistema jurídico. 

Importante princípio da ordem econômica é a defesa ambiental, incluindo-se a proteção 

contra o aquecimento global. 

A intensificação do uso de energia fóssil acarretou uma nova realidade para o Planeta, 

devido à maior concentração de gases, que por sua vez ampliaram um fenômeno natural da 

atmosfera e levaram a um processo contínuo de aumento da temperatura média global. 

Os riscos e as consequências da prolongada mudança do clima impuseram uma 

necessária reflexão sobre o modo de produção e a utilização dos recursos energéticos. Como 

resultado, surgiu a proposta do uso alternativo de fontes de energia renovável e menos 

emissoras desses gases. No entanto, as fontes alternativas, como indústria nova, podem 

enfrentar alguns obstáculos e barreiras à sua implementação. 

 

 

1.1.1 A relação entre o clima e a energia 

 

A energia é uma necessidade básica das sociedades. Ao longo dos tempos, as formas 

de sua apropriação na natureza foram moldando os grupamentos humanos e determinando 

as características dos sistemas econômicos. 

A principal fonte de energia na Terra provém da radiação solar, que alimenta o 

processo de fotossíntese nos vegetais, formando a biomassa. Ao ingerirem vegetais, parte da 

energia é transferida para os consumidores vegetarianos, que a armazenam para uso próprio 

ou para o consumo por predadores. 

A partir do domínio do fogo, o ser humano passou cada vez mais a controlar a energia 

para seu próprio desenvolvimento e à formação de relações complexas, que permitiram a 

caça-coleta, a agricultura, o comércio e a indústria. O aproveitamento da energia cresceu 

enormemente, especialmente nos últimos séculos com a descoberta da eletricidade, do 

carvão e do petróleo como fontes de energia. 
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É preciso compreender como o setor energético pode interferir na concentração 

atmosférica de gases causadores do efeito estufa e os impactos ambientais que causa, a fim 

de melhor direcionar as atividades econômicas de suprimento de energia em sentido 

convergente ao direito intergeracional ao desenvolvimento sustentável. 

Para se entender melhor a importância do efeito estufa, tome-se o fato que a 

temperatura média superficial no planeta Terra é de 15oC. Sem uma atmosfera como a que 

possuímos hoje, essa temperatura seria de -18oC (abaixo de zero), com grandes variações 

(IAG/USP, 2019). Isso inviabilizaria boa parte da existência de vida no Planeta. Em outros 

planetas do sistema solar, é o que ocorre com a atmosfera e por isso a chance da vida se 

desenvolver neles é considerada remota. 

O efeito estufa, embora um mecanismo indispensável para a vida na Terra, está 

relacionado com o fenômeno do aquecimento global (REIS; SANTOS, 2014). A mudança 

climática ocorre devido à intensificação do efeito estufa decorrente das atividades humanas. 

A ciência há tempos vem se dedicando a entender a relação entre a mudança do clima e as 

atividades humanas. 

A teoria da causa antrópica desenvolveu-se devido ao resultado dos trabalhos de 

diversos pesquisadores, dentre eles os do matemático e cientista francês Jean-Baptiste 

Joseph Fourier, apresentados em 1824 à Académie Royale des Sciences de Paris. Ao 

dimensionar a quantidade de energia solar no planeta Terra, ele descobriu que parte dela 

ficava retida devido à ação da atmosfera (GIDDENS, 2010; JUNGES; MASSONI, 2018). 

Posteriormente às pesquisas de Fourier, John Tyndall, um engenheiro e cientista 

inglês da Royal Institution, em Londres, em 1859, resolveu investigar que gases 

componentes da atmosfera eram diretamente responsáveis pelo fenômeno de aprisionamento 

da energia solar. Após diferentes experimentos de medição, concluiu que a energia era 

represada devido à presença de dióxido de carbono e vapor d´água, pois essas substâncias 

apresentaram como característica a absorção de radiação infravermelha (GIDDENS, 2010; 

JUNGES; MASSONI, 2018). O mecanismo da atmosfera de retenção da radiação solar foi 

mais tarde batizado como “efeito estufa”. 

A teoria de Tyndall foi aplicada em um trabalho apresentado à Sociedade Física de 

Estocolmo, em 1896, por Svante Arrhenius, um cientista sueco. O objetivo do trabalho era 

formular uma explicação para os ciclos glaciais considerando as mudanças na concentração 

de dióxido de carbono na atmosfera. Pesquisas sequenciais de Arrhenius afirmariam que 

caso dobrasse a concentração de dióxido de oxigênio presente na atmosfera, a temperatura 

do planeta poderia sofrer um aumento em 4ºC (JUNGES; MASSONI, 2018). 
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A discussão científica sobre o efeito da atmosfera no funcionamento dos ciclos 

glaciais evoluiu no sentido de buscar entender o atual estado das concentrações de dióxido 

de carbono e possíveis implicações para o clima na Terra. Essas indagações foram objeto de 

pesquisas de Charles David Keeling, em 1957. Realizando medições a partir da Antártica e 

do Observatório Mauna Loa, no Havaí, ele elaborou a “curva de carbono de Keeling”, 

concluindo que essa concentração estava aumentando (JUNGES; MASSONI, 2018). 

Em 1979 ocorreu a primeira conferência mundial sobre o clima, organizada pela 

Organização Mundial de Meteorologia (WMO), onde foram consolidadas e apresentadas as 

pesquisas de diversos cientistas sobre o tema, que apontavam para a possibilidade de o 

aumento do dióxido de carbono na atmosfera estar relacionado ao crescimento das atividades 

humanas. A partir de então, diversos trabalhos passaram a se concentrar na medição desse 

gás considerando diferentes épocas geológicas para melhor entender a relação entre a 

concentração de dióxido de carbono atmosférico e o desenvolvimento de atividades 

humanas. Um dos consagrados trabalhos é o “testemunho Vostok”, um projeto que envolveu 

cientistas da França, Estados Unidos e União Soviética. 

Em um artigo publicado em 1987, uma equipe de pesquisadores relatou as conclusões 

sobre as medições realizadas em plataforma de gelo a partir da estação Vostok, na Antártida 

Leste. A técnica consiste na perfuração vertical do núcleo de gelo (ice core) dessas 

plataformas, a fim de extrair um cilindro contendo amostras da composição atmosférica da 

Terra durante milênios, incluindo a concentração de gases dióxido de carbono e metano. 

Segundo o artigo, foi possível reproduzir registros do clima desde 150.000 anos atrás. Um 

outro artigo, publicado em 1999, possibilitou a reconstrução da atmosfera de 420.000 anos 

atrás. Os dados coletados permitiram observar um padrão gráfico na sequência de aumento 

e diminuição dos gases de efeito estufa. Esse padrão corresponde respectivamente aos ciclos 

interglaciais e glaciais na Terra. Deduziram portanto que a alternância entre os ciclos 

interglaciais e glaciais ocorre devido à concentração de gases do efeito estufa (PETIT et alii, 

1999; JUNGES; MASSONI, 2018). 

O tema alcançou o público a partir do final da década de 1980, depois que o cientista 

americano James Hansen, da NASA, testemunhou perante o Senado dos Estados Unidos 

confirmando a existência do aquecimento global antropogênico, contrariando assim o padrão 

natural de ciclo glacial em curso. O assunto gerou o interesse da WMO e do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) em criar no ano de 1988 o Painel 

Intergovernamental em Mudança Climática (IPCC) com o propósito de atualizar o 

conhecimento científico disponível (JUNGES; MASSONI, 2018). 
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O IPCC é o órgão da ONU responsável por receber e analisar todos os trabalhos 

científicos sobre o aquecimento global. O órgão possui dentre suas atribuições avaliar a 

ciência relativa à mudança do clima, receber os resultados de pesquisadores e reunir as 

informações em relatórios abrangentes, descrevendo o estado-da-arte, consensos da 

comunidade científica e áreas de demanda por pesquisas. 

Entre os anos de 1989 e 1991, foram editadas resoluções da ONU destacando a 

necessidade e a importância da proteção do clima global para as presentes e futuras gerações 

da humanidade. 

Desde a sua criação até os tempos atuais, o IPCC tem produzido relatórios sobre as 

conclusões adotadas, servindo como um importante subsídio à formulação de diversas 

políticas públicas em todo o mundo.  

Em 2011, o IPCC publicou o relatório especial Renewable Energy Sources and 

Climate Change Mitigation. O estudo destaca o papel das fontes de energia renovável na 

mitigação da mudança do clima. Reafirmando o fator antrópico como a causa do aumento 

da temperatura média global, o documento sublinha a predominância das fontes fósseis como 

o principal suprimento de serviços de energia, com a finalidade de atender às necessidades 

básicas humanas e ao processo produtivo (EDENHOFER et alii, 2011). 

Durante o período pré-industrial, o dióxido de carbono registrou níveis inferiores a 

290 ppm (parte por milhão), unidade utilizada pelos cientistas para medir os níveis de 

concentração atmosférica desse gás. Mas, de 1850 a 2010, com a propagação dos efeitos da 

revolução industrial e as profundas mudanças ocorridas na economia, resultando no 

crescimento acelerado das cidades e de sua população, as concentrações chegaram ao 

patamar superior a 390 ppm. Esse crescimento, logicamente, veio acompanhado da 

intensificação do efeito estufa resultando no processo de aquecimento global (GIDDENS, 

2010; EDENHOFER et alii, 2011). 

A tendência atual de aquecimento global pode ser melhor entendida por meio de 

gráfico do Capítulo 1 do Relatório Extraordinário do IPCC: 
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Figura 01: Evolução da temperatura média global da Terra no período de observação instrumental.  

 

Fonte: ALLEN et alii (2018, p. 57). 

 

Segundo o gráfico, a temperatura média superficial global (GMST) vem registrando 

um aumento significativo desde o período da Revolução Industrial, devido às atividades 

humanas emissoras de gases do efeito estufa. Esse aumento poderá levar a um aquecimento 

superior a 1,5oC considerando a referência de temperatura do século XIX. 

A partir do consenso da comunidade científica quanto à causa antrópica do 

aquecimento global, diversos estudos relacionam o aquecimento global a inúmeros 

problemas para a economia, a sociedade e o ambiente. 

O aquecimento global causa a extinção de espécies e por isso interfere na 

biodiversidade; diminui os recursos naturais necessários à vida na Terra: água potável, 

energia e alimentos; provoca o derretimento de calotas polares e glaciares de maior altitude, 

que liberam mais gases do efeito estufa na atmosfera e elevam o nível do mar, podendo 

atingir diversas aglomerações humanas costeiras; aumenta o nível de acidez nos oceanos e 

interfere na vida aquática (FRANCESCO, 2015; LEVY; PATZ, 2015). Outro impacto é o 

descongelamento da camada de solo conhecida por permafrost, liberando quantidades de gás 

metano para a atmosfera. Aponta-se inclusive a mudança no regime pluvial das regiões como 

resultado do aquecimento global, aumentando os riscos como chuvas intensas, inundações e 

alagamentos. 
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As consequências do aquecimento global podem prejudicar a estabilidade de diversos 

grupos populacionais que, devido à diminuição de recursos de subsistência e econômicos, 

podem ser obrigados a deixar seus lugares originais em busca de melhores condições de 

vida. Em outros casos, moradores de ilhas e regiões costeiras são ameaçados com a perda de 

áreas secas devido à elevação do nível do mar e o aumento das marés. O crescimento de 

fluxos migratórios devido às mudanças climáticas são um desafio moderno, porque faltam 

áreas que poderiam abrigar essas massas populacionais deslocadas e governos interessados 

em recebê-las, além de sentimentos xenófobos e nacionalistas contrários a políticas de 

inclusão. Como destacam Levy e Patz (2015), o processo de aquecimento global pode 

acentuar as vulnerabilidades sociais. Portanto, proteger o clima é também proteger as 

populações humanas, os direitos humanos e promover justiça social. 

Outra preocupação relevante é o risco de uma mudança irreversível no padrão 

climático do planeta. Segundo a teoria hothouse Earth, a partir de dados razoavelmente 

conhecidos e documentados, cada ciclo glacial-interglacial tem uma periodicidade de 

100.000 anos. Porém, essa regularidade, que proporciona condições adequadas para a vida 

humana, encontra-se ameaçada pelo aquecimento global. Ultrapassar os limites de 

concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, como ocorre na situação de aumento da 

temperatura média global superior a 2ºC em relação aos níveis pré-industriais, poderá fazer 

com que o planeta abandone o ciclo estável e sucessivo de glaciações e siga por um novo 

padrão climático, de aquecimento irreversível, com graves consequências para os 

ecossistemas, sociedades e economias (STEFFEN et alii, 2018). 

Nas últimas décadas, o mundo assistiu ao desenvolvimento de um modelo global de 

produção e organização econômica estruturado energeticamente no uso de fontes de origem 

fóssil: carvão, petróleo e gás natural. Contudo, essas três fontes são apontadas como as 

principais responsáveis pelo aumento nas emissões de gases do efeito estufa (GIDDENS, 

2010). Esse modelo foi acelerado após a Segunda Guerra Mundial, o que demandou 

quantidades cada vez maiores desses recursos para satisfazer as necessidades por energia 

dos países em expansão ou reconstrução, sem que houvesse um controle sobre os impactos 

ambientais (REIS; SANTOS, 2014). 

O uso intenso de fontes de energia emissoras de dióxido de carbono e outros gases 

do efeito estufa é responsável pelo aquecimento global. Consequentemente, as decisões 

governamentais sobre o planejamento e a expansão da indústria da energia possuem 

significativo reflexo sobre o clima planetário. 
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1.1.2 Segurança energética global e a crise das energias convencionais 

 

A capacidade para realizar trabalho de um corpo, substância ou sistema físico é 

chamada de energia. Ela se apresenta assim como um dos elementos indispensáveis à 

atividade econômica. A extração, organização e disponibilização da energia é essencial para 

o funcionamento da economia, pois sem a realização de trabalho, não há indústria, comércio 

ou agricultura. Há portanto uma relação de dependência das atividades econômicas com a 

indústria da energia. 

Juridicamente, a energia é classificada como bem móvel e que se aparta da 

propriedade do solo, como ocorre com as jazidas de petróleo, os minérios radioativos e os 

potenciais de energia hidráulica (Código Civil, art. 83, I; art. 1.230). Possui importância 

econômica a energia, podendo ser apropriada, negociada e comercializada.  

A apropriação da energia é um processo industrial que utiliza recursos naturais 

conforme a tecnologia empregada. São conhecidas fontes primárias (ou naturais) de energia: 

a radiação solar, o vento, a água, o óleo, o gás natural, os minerais radioativos, a biomassa 

etc. 

Sendo um importante elemento da produção industrial e um bem importante, o 

fornecimento e distribuição da energia é um serviço que se reveste de interesse público. 

Como anota a doutrina, há um conceito de serviço de utilidade pública (MEIRELLES, 2006), 

serviço público não essencial (à execução pelo Estado), serviço público comercial e 

industrial do Estado (DI PIETRO, 2015) ou serviço público econômico (ARAGÃO, 2013) 

que caminha no sentido do serviço de energia. 

A indústria da energia é atraída pelo interesse de lucro e na estabilidade das relações 

jurídicas que assegurem um retorno sobre o capital investido. Pode ser melhor compreendida 

pelas unidades que refletem cada uma de suas atividades. Assim, é formada pelo conjunto 

de geração, transmissão, comercialização e distribuição, cada qual cumprindo suas funções 

específicas dentro de uma cadeia de produção. São os elos econômicos de funcionamento da 

indústria da energia. 

A indústria da energia transforma a fonte de energia primária em fonte secundária, 

um produto, como é a eletricidade. É responsável por produzir e circular bens e serviços que 

constituem a base econômica. Por isso, é considerada como componente da infraestrutura da 

atividade econômica. 

Essa indústria também é responsável por suprir as necessidades individuais de 

energia elétrica, como no uso doméstico de equipamentos eletroeletrônicos para 
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alimentação, higiene, iluminação, conforto térmico, segurança, lazer, estudos, comunicação 

etc., e as demandas para fins públicos, como no funcionamento de prédios governamentais, 

iluminação pública e funcionamento dos serviços públicos etc. 

Segundo dados da Agência Internacional de Energia (IEA), a demanda mundial por 

eletricidade vem principalmente das indústrias em geral, das residências e do comércio e 

serviços públicos. 

 

Tabela 01: Dados mundiais sobre a demanda de eletricidade por setor no ano de 2018. 

Demanda GWh % 

Mundial 22.315.397 100 

Industrial 9.361.728 41,95187744 

Residencial 6.008.001 26,92311949 

Comercial e serv. públicos 4.798.855 21,50468127 

Agroflorestal 684.688 3,06823132 

Transportes 389.896 1,7472062 

Pesqueira 7.736 0,034666647 

Outras 1.064.493 4,770217621 

Total 22.315.397 100 

Fonte: Elaboração própria, dados da IEA (2020). 

 

Essa tendência de maior demanda de energia elétrica pela indústria, residências, 

comércio e serviços públicos é observada pelo menos desde os dados disponíveis de 1990 

(IEA, 2020). 

Se a indústria da energia assume tamanho relevo, então é indispensável assegurar a 

regularidade do fornecimento de energia para as atividades econômicas. O objetivo de 

proporcionar a disponibilidade de oferta e permitir o atendimento contínuo das demandas 

por energia levaram ao desenvolvimento da ideia de segurança energética. 

A doutrina sobre segurança energética evoluiu da concepção clássica para uma 

definição mais abrangente. Nos estudos clássicos de economia política da década de 1970, 

o termo “segurança energética” foi cunhado basicamente sobre as características de se 

justificar políticas direcionadas à disponibilidade e modicidade do suprimento de óleo de um 

país, espelhos das crises internacionais no suprimento de óleo desencadeadas pelos conflitos 

entre os países produtores e compradores, com interesses opostos. A discussão ressurgiu no 

contexto dos anos 2000, devido ao crescimento da demanda nos mercados asiáticos, à 
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interrupção do fornecimento de gás aos países europeus e à pressão pela descarbonização 

dos sistemas energéticos (CHERP; JEWELL, 2014). 

A APERC (Asia Pacific Energy Research Centre) contribuiu para o ressurgimento 

da discussão conceitual, quando em 2007 propôs que a segurança energética fosse discutida 

dentro de quatro diferentes características: disponibilidade, acessibilidade, modicidade e 

aceitabilidade. Isto possibilitou o emprego da expressão “segurança energética” como 

motivo para se pensar nos aspectos de redução da pobreza e enfrentamento das mudanças 

climáticas. Contudo, uma discussão mais recente pretende identificar o teor da segurança 

energética para além do debate polissêmico sobre a expressão, buscando identificar seus 

beneficiários, bens protegidos e riscos evitados (CHERP; JEWELL, 2014). 

Esse conceito ampliado de segurança energética pode ser visto nos trabalhos da 

ONU, que definiu o conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como 

uma maneira de orientar as sociedades e os governos ao cumprimento do princípio do 

desenvolvimento sustentável. O ODS 7 – “Energia Limpa e Acessível”, trata do objetivo de 

“assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas 

e todos” (ONU, 2021a). 

Atualmente, a IEA admite o uso da expressão “segurança energética” em relação a 

diferentes fontes de energia. Porém, esse uso é restrito aos aspectos de disponibilidade e 

modicidade, ou seja, abrange a disponibilidade contínua das fontes de energia a um preço 

módico (CHERP; JEWELL, 2014). Identificamos que hoje este é o principal significado 

encontrado nas políticas públicas sobre energia. 

Os mercados podem, de um lado, determinar as condições de oferta de energia 

segundo suas próprias regras, especialmente quando adotadas políticas liberais. Porém, o 

Estado pode assumir o papel de atuar nos mercados para garantir, por exemplo, que o 

abastecimento de energia aos usuários profissionais, públicos e residenciais seja ininterrupto 

e a preços justos, fazendo-o de formas mais ou menos interventivas. 

A necessidade de importação de energia ocorre quando ela não está disponível na 

proporção pretendida no território nacional. Como cada país depende de determinadas fontes 

de energia para alimentar a demanda de suas atividades econômicas, o processo decisório 

pelo emprego de energia renovável poderá ser afetado ou incentivado pela situação e 

disponibilidade no exterior das fontes convencionais. 

Até meados do século XX, o carvão ainda ocupava uma posição de destaque como a 

principal fonte de energia no mundo, alimentando principalmente as fábricas e engenhos 
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desenvolvidos devido às descobertas da primeira Revolução Industrial, como a máquina a 

vapor de Newcomen. 

Os pensadores econômicos clássicos David Ricardo, Adam Smith e Thomas Malthus 

haviam proposto um modelo que resultaria ao final em um “estado de estagnação”, pelo qual 

não seria mais possível aos Estados crescer economicamente. Mas a descoberta das fontes 

fósseis e sua exploração no Século XVIII permitiram a liberação de enormes quantidades de 

energia estocada, refutando assim essa proposição (WRIGLEY, 1994; 2013). Outro salto de 

desenvolvimento, ainda maior, viria com o petróleo. 

Com a substituição do carvão pelo óleo, teve início a era da hegemonia do petróleo, 

responsável pelo desencadeamento do modo de vida urbano-industrial que vivemos hoje 

(GIDDENS, 2010). Para melhor ilustrar sua importância, podemos citar três grandes 

transformações relevantes que levaram à supremacia do petróleo: a descoberta do motor de 

combustão interna (ciclo Otto), a diversificação dos materiais devido à metalurgia moderna 

(concreto, aço, plástico etc.) e a produção de fertilizantes (síntese de Haber-Bosch). O motor 

a combustão interna permitiu a invenção do automóvel e a revolução no setor de transportes. 

A metalurgia moderna possibilitou a fabricação de novos produtos e edificações, maiores e 

mais resistentes, e a ampliação das ocupações urbanas. A sintetização da amônia aumentou 

as áreas cultiváveis e contribuiu para o crescimento da população. Além disso, produtos 

derivados do petróleo abastecem as usinas termelétricas e geram eletricidade, 

proporcionando mais energia para as indústrias e conforto às residências. 

A chamada “Era do Petróleo” reformulou não apenas as características urbano-

industriais de nossa civilização, mas também foi responsável por uma reconfiguração no 

modo de vida em direção ao consumismo. Poderosos recursos financeiros e publicitários 

sustentam o consumismo, acelerando o processo de demanda por produtos e serviços e, 

consequentemente, pela demanda de energia. 

A maioria dos países utiliza grandes quantidades de óleo para a produção de energia, 

mas não possui reservas suficientes, precisando importar muitos recursos para o suprimento 

de suas necessidades. Essa condição poderá ser duramente afetada caso o preço dessas fontes 

comece a aumentar no mercado internacional e não haja nenhum mecanismo de 

compensação, remediação ou substituição. Por isso é considerada uma fragilidade na 

segurança do fornecimento de energia. 

A história da hegemonia sobre o controle da produção do petróleo mostra-nos como 

se chegou às atuais características do sistema de apropriação social de sua renda pelos 

grandes países produtores. No início, formou-se um grupo de grandes produtores 
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estrangeiros, sob a forma de empresas privadas. Mas, nas décadas seguintes, após mudanças 

na relação entre os locais das jazidas e seus detentores, os países produtores emergiram sob 

a forma de um grupo de empresas nacionais, que passaram a controlar as jazidas e, 

consequentemente, o mercado (SAUER, 2016). 

Em 1928, na Escócia, as principais empresas produtoras de petróleo estabeleceram 

em segredo um pacto que criou um cartel de dimensões internacionais. Envolvidas nesse 

pacto estavam a Royal Dutch Shell, a Anglo-Iranian Oil Company (British Petroleum), a 

Standard Oil de Nova Jersey (Esso), a Standard Oil de Nova York (Mobil), a Standard Oil 

da Califórnia (Chevron), a The Texas Company (Texaco) e a Gulfoil Corporation de 

Pittsburgh. O grupo ficou conhecido como “as Sete Irmãs”. Por meio do Acordo Achnacarry, 

foram estipuladas regras para a formação de preço e a divisão de mercado entre seus 

participantes. 

As “Sete Irmãs” contavam com o apoio dos governos dos países-sede das empresas 

do cartel, que por sua vez controlavam as colônias onde se situavam as maiores jazidas de 

petróleo. A despeito da deflagração de movimentos de independência das colônias onde se 

encontravam as reservas de óleo operadas pelo cartel, a exploração de fato continuou 

pertencendo às companhias estrangeiras. Essas antigas colônias hospedaram grandes e 

vultosas estruturas para a extração e transporte do óleo em direção aos mercados 

consumidores, como no caso do Canal de Suez, passagem aquaviária entre o Mar Vermelho 

e o Mar Mediterrâneo, construído pelos franceses no século XIX. 

A situação sofreu um grande revés com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. 

Os países europeus, arrasados economicamente, foram perdendo a força necessária à 

manutenção do status de suas companhias de óleo em países estrangeiros, favorecendo o 

crescimento de sentimentos nacionalistas, presentes desde o declínio do domínio otomano 

sobre as diversas etnias árabes. Assim, antigas colônias europeias de população árabe, além 

de conquistar a autonomia por meio de processos de independência, foram aos poucos 

adquirindo uma participação maior sobre os resultados da exploração do petróleo pátrio. 

A derrota dos países do Eixo – Alemanha, Itália e Japão – para os Aliados acarretou 

também outras consequências no plano geopolítico. Os países vencedores, ao invés de 

permanecerem unidos em seus propósitos e buscar o auxílio de consensos e a assistência de 

cooperações à suas pretensões mundiais, como se propôs na fundação da Organização das 

Nações Unidas, sofreram severas divisões devido ao conflito de interesses. A Doutrina 

Truman, de 1947, deu início à “guerra fria”, um embate ideológico entre EUA e os países da 

cortina de ferro, expressão alcunhada por Winston Churchill, estadista britânico, para 
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designar os membros da União Soviética. Novas guerras e conflitos armados seriam travados 

em quase todos os continentes, sob o pretexto da quizila Capitalismo x Comunismo, mas 

nunca diretamente entre EUA e URSS. 

Em 1960, com o intuito de se apartar dessa configuração geopolítica dual, cinco 

grandes países produtores de petróleo – Irã, Iraque, Kwait, Arábia Saudita e Venezuela – 

fundaram a partir da Conferência de Bagdá uma organização internacional, a Organização 

dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Seu objetivo é definir as políticas de produção 

e exportação do petróleo entre os membros da organização, refletindo assim sobre o preço 

do produto e o abastecimento mundial. 

Na derrocada do poder das “Sete Irmãs”, haviam se seguido novas manifestações do 

nacionalismo árabe e a propagação do pan-arabismo, um movimento que inspirou as 

primeiras iniciativas de nacionalização das estruturas e das empresas de petróleo. 

A Anglo-Iranian Oil Company havia sido transformada em National Iranian Oil 

Company (NIOC) em 1951. O Canal de Suez, importante estrutura para o escoamento do 

petróleo pelas vias marítimas, e que pertencia ao Reino Unido, havia sido nacionalizado pelo 

Egito em 1956.  

Na década de 1970, disputas geopolíticas envolvendo grupos produtores-

exportadores e consumidores-importadores de petróleo afetaram significativamente a 

estrutura de abastecimento energético em escala mundial. 

Em outubro de 1973, os países importadores do ocidente (EUA e outros) envolveram-

se no conflito árabe-israelense, conhecido como “Guerra do Yom Kippur”, quando 

decidiram apoiar Israel contra o Egito e a Síria. A reação da OPEP, fortemente influenciada 

pelos países árabes e pelo movimento do pan-arabismo, foi de retaliação, bloqueando as 

exportações de petróleo e aumentando o preço do barril em 70% para os países ocidentais.  

A retaliação econômica da OPEP contra os países importadores representou uma 

grande ameaça à segurança energética mundial. Como consequência, os governos foram 

levados a refletir sobre estratégias visando robustecer a segurança energética contra os riscos 

da extrema dependência do petróleo. Nesse sentido, a Dinamarca teve que repensar sua 

estrutura de produção elétrica, dando preferência à utilização das fontes alternativas, com 

destaque à energia eólica. A França privilegiou o desenvolvimento da energia nuclear. Já os 

EUA iniciaram um conjunto de políticas voltadas à economia de energia, dentre elas a 

aprovação da Lei sobre Política de Conservação da Energia (GIDDENS, 2010). 

Notamos portanto que nos países exportadores, na sequência da crise do petróleo, 

acelerou-se o movimento de instituição de empresas nacionais voltadas à produção de óleo 



35 

 

(National Oil Companies). Nos países importadores, a crise teve como consequência o 

incentivo de diferentes políticas de diversificação de fontes de energia, que almejavam 

reforçar a segurança energética dos países consumidores e reduzir a dependência pela 

importação do petróleo. 

Na década de 1980 ocorreu a crise do modelo de welfare state, considerada o berço 

da regulação econômica, desenvolvida como pilar para setores anteriormente estatizados. As 

políticas de segurança energética na maioria dos países industrializados passaram por 

profundas transformações sobre a propriedade das empresas e o funcionamento dos 

mercados de energia elétrica. O Estado iniciou um processo de privatização das empresas 

estatais que serviam no setor elétrico e dinamizou as condições para a abertura dos mercados 

de comercialização de energia elétrica. Por isso, a promoção da eficiência e o controle sobre 

preços passou para o domínio das forças liberais de mercado (GIDDENS, 2010). 

Contudo, o novo estágio de privatização e abertura dos mercados não considerou 

devidamente o interesse pela segurança energética e aos poucos foi reduzindo os 

investimentos nas estruturas proporcionadas pelo Estado. As unidades de geração 

permaneceram qual antes e pouco se aprimorou na sua tecnologia e funcionamento. Como 

resultado, uma enorme crise por falta de investimentos viria na sequência, o que solapou 

internamente o modelo liberal (GIDDENS, 2010). 

Nos anos 2000 surge um “novo paradigma energético”, um movimento que fez 

renascer as políticas de proteção ao fornecimento de energia elétrica, mas que também 

incentivou que os mercados buscassem um aprimoramento contínuo e acarretou uma 

necessidade especial por conciliar as políticas energéticas e climáticas. Sem esquecer que 

esses mercados continuam a servir como instrumento das políticas externas e internas dos 

Estados (GIDDENS, 2010). 

A expressão “novo paradigma energético” é o tema de um trabalho do economista e 

pesquisador Dieter Helm, da Universidade de Oxford, que analisando a evolução dos 

mercados liberais das décadas de 1980 e 1990, observou uma mudança na disponibilidade e 

preço dos recursos fósseis e nos objetivos das políticas energéticas nas décadas seguintes. 

Em outro trabalho, sobre as políticas na Europa, Helm (2007) analisa que as falhas de 

mercado se tornaram mais evidentes e os governos precisaram rever suas políticas 

energéticas. Além do propósito voltado à segurança do suprimento energético e à 

recuperação da capacidade de investimentos perdida, essas políticas passaram a endereçar a 

questão do aquecimento global. 
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No plano internacional, a segurança energética foi o pano de fundo das motivações 

envolvendo as guerras do Golfo Pérsico (1990-1991; 2003-2011), em que se buscou o 

controle sobre áreas de produção petrolífera por meio de ações armadas. 

Em escala regional, a crise de segurança energética pode ser retratada pelos conflitos 

e disputas de 2005 envolvendo os países da União Europeia (UE) e a Rússia, que tem como 

um dos elementos de sua importância no cenário internacional os recursos de energia fóssil 

que possui. Esses recursos são instrumento da política estatal russa, que constituiu uma 

empresa nacional, a Gazprom, para operacionalizar os negócios envolvendo a exportação de 

petróleo e gás natural a outros países. 

No ano de 2014, uma das discussões sobre o preço do gás fez com que o governo 

russo, principal fornecedor do produto, interrompesse esse fornecimento à Ucrânia e aos 

países da UE, levando a questão à arbitragem. Nesses países, o gás é considerado um bem 

de primeira necessidade, pois é utilizado para proporcionar conforto térmico no interior das 

construções, principalmente na estação do inverno. Assim, o interesse geopolítico em 

segurança energética pode assumir contornos dramáticos para os países importadores de 

recursos fósseis na Europa, que estão sob risco das consequências da extrema sujeição às 

políticas do governo Putin, influenciado por notórios oligarcas. 

 

 

1.1.3 A alternativa das energias renováveis: dependência fóssil e transição 

energética 

 

Atualmente, os grupos de países exportadores e importadores de petróleo são 

representados por dois grandes blocos: de um lado, a Rússia e a OPEP, que compreende 

Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Venezuela, Angola, Nigéria, Congo 

etc., com sede em Viena, na Áustria; de outro, a China e os membros da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), como EUA, Canadá, Alemanha, 

França, Reino Unido, Itália, Japão, e outros, como o Brasil. Esses blocos protagonizam as 

disputas geopolíticas do século XXI pela apropriação social dos resultados econômicos do 

petróleo. 

A um custo de produção entre 1 e 15 dólares o barril equivalente, o petróleo é vendido 

no mercado internacional a preços que oscilam entre 50 e 150 dólares o barril equivalente. 

Enquanto o consumo mundial é de 32 bilhões de barris por ano, estima-se que o excedente 
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gerado anualmente corresponde a um valor de 1,5 a 3 trilhões de dólares. Isto permite 

compreender a dimensão dos resultados cuja apropriação é disputada entre as empresas de 

petróleo (SAUER, 2016). 

A indústria do petróleo é estruturada em cadeia econômica, onde os elos superiores 

são de acesso restrito às demais empresas do mercado. Isto acarreta um resultado financeiro 

maior para quem está no topo. Em 2010, mais de 80% das jazidas estavam sob o controle de 

empresas nacionais, o que lhes permite uma maior apropriação da renda resultante da 

comercialização do petróleo (SAUER, 2016). 

As características da economia energética atual apontam no sentido da abundância 

dos recursos fósseis e da relação de alta dependência das sociedades por eles, contrariando 

assim o pensamento de que vivemos próximos a uma situação de escassez desses recursos 

(SACHS, 2007). 

Muitos países se tornaram extremamente dependente de fontes convencionais como 

a energia fóssil, cujas vantagens econômicas superam a opção por fontes renováveis. No 

entanto, a crise desse modelo de matriz energética evidenciado pela mudança climática, uma 

falha de mercado em escala global, tende a reforçar o imperativo ecológico e social do 

desenvolvimento sustentável, que poderá conduzir a um processo de transição energética 

que sirva como verdadeiro paradigma para superação dos desafios trazidos pela crise ao 

estilo atual das sociedades urbanas de consumo (SACHS, 2007). 

Não apenas o uso de recursos locais e o desenvolvimento de novas tecnologias em 

escala comercial poderão conter o acréscimo das emissões de gases do efeito estufa. A 

contribuição das mudanças no estilo de vida e nos padrões comportamentais de uso e 

consumo são vistas como manifestas pelo consenso de estudos e pesquisas sobre mudança 

do clima, como concluiu o AR4 (IPCC, 2007). 

Como evidenciado, a questão econômica da diminuição da dependência pelo uso de 

fontes fósseis e da diversificação energética foi um importante fator de impulso ao 

desenvolvimento e expansão de tecnologias por fontes de energia alternativas e menos 

carbono-ativas. Concluímos que disputas geopolíticas pelas fontes de energia (causas 

externas) têm o potencial de influenciar severamente na opção econômica dos Estados e 

incentivar decisões por fontes alternativas renováveis. 

Isso não elimina a influência de outros fatores no incentivo à transição energética, 

que iremos analisar no estudo de caso da energia eólica no Brasil. 

Em vista do desafio climático e ambiental, outrora apresentado, com enorme risco 

para a humanidade e a biodiversidade, e alinhada com o novo paradigma energético, a 
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finalidade central da indústria da energia em proporcionar o suprimento seguro às 

necessidades econômicas e sociais passa por um redirecionamento em vista dos interesses 

por um sistema que também contemple as diretrizes da diminuição de emissões e da proteção 

ambiental. Assim, segurança e sustentabilidade são dois interesses a serem conciliados. 

A alternativa por fontes renováveis permite que cada governo possa decidir por 

políticas de implementação de uma infraestrutura de produção de energia com menor 

emissão de gases do efeito estufa. Em comparação com as fontes fósseis, essa é uma 

vantagem significativa, pois permite equilibrar os interesses de segurança e sustentabilidade. 

Assim, aumentar a participação de fontes renováveis poderá melhorar as características da 

matriz energética nacional. 

A revolução energética preconizada por Sachs (2007) dependerá não apenas de 

vantagens decorrentes de condições naturais favoráveis, mas também da atuação dos 

governos na criação e implementação de políticas públicas e no funcionamento mais 

eficiente do Estado na economia, ações que refletirão inclusive sobre a organização do 

trabalho e a realidade no espaço rural. 

No aspecto global, o AR4 (IPCC, 2007) destacou a existência de um movimento de 

forte cooperação internacional resultando na adesão dos países à Convenção-Quadro e ao 

Protocolo de Kyoto. Esses instrumentos contribuíram para o estabelecimento de estímulos e 

respostas à questão climática, proporcionando processos de implementação de políticas 

públicas para a redução das emissões. 

Há contudo um certo pessimismo quanto à eficácia de políticas como a do Protocolo 

de Kyoto e o mercado de créditos de carbono, devido à real dimensão do comprometimento 

dos envolvidos no seu financiamento com o objetivo central de redução de emissões de gases 

do efeito estufa. Por isso, espera-se sejam implementadas políticas públicas que, em ordem 

de prioridade, diminuam a demanda energética, aumentem a eficiência da produção até o 

consumo e promovam a transição em favor do incremento de fontes alternativas (SACHS, 

2007). 

No início da década de 1990, a Alemanha implementou um programa conhecido 

como Energiewende (transição energética), cuja expressão é inspirada na publicação em 

1980 de um livro de autoria de Florentin Krause e outros, que discutia o incentivo à 

promoção das energias renováveis. 

O Energiewende é uma política de energia cuja finalidade é alcançar a transformação 

do sistema de energia a partir do foco em segurança de suprimento, crescimento econômico 

e sustentabilidade ambiental. Pauta-se nos seguintes documentos básicos: a Lei sobre 
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Energias Renováveis (Erneuerbare Energien Gesetz ou EEG) de 2000 e suas alterações; o 

Conceito de Energia do Governo Federal (Energiekonzept) de 2010; uma emenda de 2011 à 

política energética; e o pacto de coalizão política entre os partidos CDU (democratas 

cristãos), CSU (democratas cristãos da Bavaria) e SPD (social democratas) de dezembro de 

2013. 

Assim como a Alemanha, alguns países vêm desenvolvendo tecnologias e 

implementando políticas baseadas na transição energética como forma de conciliar a 

necessidade de reforço à segurança energética, mas também como imperativo das novas 

demandas pelo enfrentamento do risco climático decorrente do aumento das emissões de 

carbono como resultado da aceleração das atividades econômicas sob o modelo de produção 

e urbanização predominante. 

No entanto, o processo de transição energética implica seus próprios desafios. Os 

custos de instalação de unidades de geração por fonte renovável podem ser bem altos em 

comparação com as tecnologias amplamente desenvolvidas e comercializadas sob a base 

fóssil. E a transmissão de energia até os distribuidores também envolve o planejamento e 

execução de obras públicas a custos elevados, recursos estes de que muitas vezes o Estado 

não dispõe. Somado a isto, há o problema da concorrência empresarial e das dificuldades 

que os empreendimentos por fonte renováveis enfrentam para se inserir no mercado de 

energia a preços competitivos. 

A economia mundial é enormemente dependente da estrutura de produção fóssil, 

mobilizando enormes recursos para o seu funcionamento e integrando diversos mercados, 

desde a extração, transporte, industrialização e comercialização, até o seu consumo em larga 

escala. As características urbanas e industriais de nossa civilização decorrem dessa estrutura. 

Em 2004, os combustíveis fósseis atenderam a 85% do suprimento de energia 

primária, respondendo por 56,6% da emissão antrópica de gases do efeito estufa 

(EDENHOFER et alii, 2011).  

No AR5 (EDENHOFER et alii, 2014), identifica-se que a energia fóssil é a principal 

emissora de dióxido de carbono, sendo que de 1970 a 2010, viu-se saltar a quantidade anual 

de emissão de gases do efeito estufa de aproximadamente 15 para 30 GtCO2eq/ano (bilhões 

de toneladas de dióxido de carbono equivalente). Essa magnitude representa o peso dessa 

fonte energética na economia mundial e também seu impacto sobre a mudança do clima.  

Na indústria de energia elétrica, as fontes fósseis também possuem um papel 

destacado. As termelétricas a combustível fóssil utilizam o processo de transformação da 

energia térmica em energia mecânica, por meio da combustão e uso de máquinas térmicas 
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que ativam geradores de eletricidade. Consequentemente, além de eletricidade, o processo 

de combustão produz a emissão de gases na atmosfera. Derivados do petróleo, carvão 

mineral e gás natural emitem uma quantidade significativa de dióxido de carbono, embora 

para o último a quantidade seja relativamente menor (REIS; SANTOS, 2014). 

O uso da eletricidade é condição para o desenvolvimento da sociedade, considerando 

os aspectos custo e segurança. Por isso, a fim de estabelecer um mínimo necessário ao 

suprimento humano, uma primeira unidade de medida é o índice de consumo energético per 

capita. 

A comparação dos dados de uso de energia (em 1990, em toneladas equivalentes de 

petróleo per capita) em cada país permite concluir que a América do Norte reproduz um 

padrão de consumo exagerado e insustentável. Nos países da antiga “cortina de ferro”, 

inferem-se problemas relacionados com o uso não eficiente da energia. Na Europa ocidental, 

os padrões podem ser considerados mais sustentáveis. Outros países, como na América do 

Sul e Central, África, Pacífico e sul da Ásia, sugerem um déficit nos índices de consumo 

energético (REIS; SANTOS, 2014). 

Há logicamente uma questão subsequente e qualitativa, que é a da distribuição do 

recurso energia, do acesso individual equitativo e da concentração sobre a disponibilidade 

energética. No entanto, a análise do índice bruto de consumo per capita possibilita uma visão 

global sobre padrões de consumo energético nos países e regiões e permite uma reflexão 

sobre objetivos a alcançar para a sustentabilidade da produção energética e a proteção contra 

a mudança climática. 

Diante da situação atual, a solução para enfrentar o aquecimento global é reduzir a 

dependência no uso de fontes fósseis, promovendo um processo de descarbonização, com 

transição do modelo energético fóssil para um modelo com maior participação de energias 

renováveis e limpas, maior eficiência no uso dos recursos e mudanças sobre os padrões de 

consumo. 

O setor elétrico precisa prosseguir com sua expansão considerando não apenas os 

objetivos econômicos e sociais, mas igualmente buscando superar o desafio climático e 

ambiental de reduzir as emissões de dióxido de carbono e mitigar o fenômeno do 

aquecimento global. Porém, fortemente estruturado em bases fósseis, a dependência desse 

setor enfrenta diversos obstáculos, que vão desde a dificuldade de convencer os governos 

quanto à viabilidade de fontes alternativas, até a falta de recursos disponíveis para 

implementar sistemas de fornecimento por essas fontes. 
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Contudo, no âmbito geral do uso da energia, a transição energética tem seus desafios 

e limitações, pois a estrutura global da energia primária está alicerçada nas fontes fósseis. 

De 1960 até 2015, o suprimento no mundo por fontes fósseis passou de 97% para 85%, e a 

tendência é que até 2040 esse percentual seja de 70% (SMIL, 2016). Ou seja, a mudança 

parece menor do que a expectativa. 

“O problema não está vinculado a uma fonte natural, mas está na sociedade, na sua 

organização para a produção” (SAUER, 2016, p.324). O sistema capitalista de produção e a 

hegemonia do petróleo direcionam a economia e a sociedade no sentido do aumento do 

consumo e da produção, proporcionando maiores excedentes que poderão ser apropriados e 

aumentar a concentração de capital (SAUER, 2016).  

O processo de transição energética não dispõe de fontes mais eficientes (que 

demandem menos capital e trabalho). Demandará investimentos e pesquisa para alterar toda 

a configuração no que se assentam as bases do sistema de produção capitalista sob a 

hegemonia do petróleo. Antes, no entanto, há um exaurimento do petróleo. E a ameaça do 

aquecimento global (SAUER, 2016). 

Em um breve comunicado, Smil (2016) por meio de observações realísticas levanta 

alguns desafios e questionamentos sobre a possibilidade de transição energética:  

• Enquanto o uso do carvão levou cerca de um século para alcançar a posição 

de principal suprimento energético, o uso de renováveis vem crescendo em 

poucos anos; 

• No entanto, todas as transições energéticas sempre foram graduais e 

prolongadas; 

• Nossa civilização é ainda predominantemente abastecida por energia fóssil e 

dentre as não fósseis predominam as hidrelétricas e nucleares; 

• A transição energética que se descortina não se presta a substituir fontes 

primárias de energia, mas de prevenir o aquecimento global por meio da 

descarbonização do suprimento de energia; 

• Não há evidência da aceleração de uma transição global de energia primária 

e a intensidade de carbono continua elevada; 

• A transição energética global tem sido uma mudança apenas para setor de 

geração de eletricidade e pouco tem contribuído para a descarbonização; 

• O crescimento global da participação de renováveis tem sido lento; 
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• Os progressos têm sido graduais, mesmo em casos emblemáticos como da 

transição energética na Alemanha; 

• A intermitência das energias eólica e solar faz com que os países estoquem 

grandes potenciais de energia fóssil; 

•  Mesmo as renováveis com crescimento mais acelerado não irão eliminar o 

uso fóssil; 

• É mais fácil substituir a eletricidade termal por renováveis do que os 

combustíveis fósseis líquidos no transporte; 

• Será um desafio maior substituir o carbono fóssil utilizado na produção de 

aço, cimento, amônia e plásticos; 

• O sistema global de energia alicerçado em fósseis não poderá ser substituído 

rapidamente, ainda que haja alternativas disponíveis. 

Podemos enunciar outras barreiras (desincentivos) à implantação e uso de fontes 

renováveis de energia: infraestrutura de fornecimento é limitada (tecnologia, fornecimento 

de equipamentos, investimentos e custos); sistemas de baixa qualidade afetam o desempenho 

das renováveis; falta de transparência sobre as informações econômicas e os recursos 

energéticos renováveis; ausência de fundos ou financiamentos voltados às renováveis; 

subsídio e estruturação de preços e tarifas de fontes convencionais funcionando como 

barreiras à competitividade das renováveis; exigências de concessionárias às renováveis 

quanto à interconexão ou negociação de excedentes de energia; lobby político de 

empreendimentos convencionais em energia fóssil contra os incentivos às renováveis 

(GELLER, 2003). Esses obstáculos não são exclusivos ou próprios de algum país, mas 

podem ser observados em alguns ou muitos casos. 

Apesar das dificuldades apontadas para a transição energética, a indústria global de 

produção de energia elétrica por fonte eólica registra um destacado crescimento. Segundo 

dados da Agência Internacional Energia Renovável(IRENA), organização 

intergovernamental formada por Estados membros integrantes da ONU, em 2001 a 

capacidade eólica era de 23.963 MW instalados, o equivalente a 2,8% da oferta de energia 

renovável no mundo. Em 2018, a fonte eólica acumulou a quantidade de 563.186 MW de 

capacidade instalada, ou 22,8% da oferta mundial em energia renovável: 
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Figura 02: Tendências em energia renovável em capacidade instalada mundial. 

 

Fonte: IRENA (2018). 

 

O crescimento da fonte eólica representou um significativo salto para as energias 

renováveis, cabendo destacar ainda o aumento da fonte solar no mesmo período e a 

predominância da fonte hidrelétrica nesse conjunto. 

No Brasil, dentre as energias renováveis, o período de 2001 a 2018 foi marcado pela 

prevalência da fonte hidrelétrica e pelo crescimento acentuado das fontes alternativas 

(eólica, biomassa e solar). A fonte eólica, que em 2001 correspondia a apenas 0,04% das 

renováveis, passou a representar 10,5% dessas fontes em 2018: 

 

Figura 03: Tendências em energia renovável em capacidade instalada no Brasil. 

 

 

Fonte: IRENA (2018). 
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O relativo sucesso da fonte eólica parece estar relacionado a suas características 

intrínsecas, por ser uma fonte renovável alternativa, que apesar de possuir impacto ambiental 

e social, é preferencial devido à economia nos custos de manutenção de unidades geradoras 

e ao potencial de suplementação da convencional fonte hidrelétrica, o que lhe dá algumas 

vantagens no cenário de produção de eletricidade. 

Analisando-se o perfil de risco de oito diferentes sistemas energéticos (óleo, gás 

natural, carvão, hidrelétricas, fotovoltaico e eólico, nuclear, biocombustíveis), 

comparativamente, a fonte eólica possui características marcantes (STERN; SOVACOOL; 

DIETZ, 2016). 

Embora o suprimento de energia eólica apresente problemas de intermitência e 

imprevisibilidade, cujo funcionamento pode ser inclusive prejudicado por mudanças 

climáticas e ambientais, o que acarreta alguns custos ocultos, essa fonte é considerada como 

um recurso interno importante porque se encontra disponível a todos os países, sendo que 

diferentes tecnologias se apresentam disponíveis no mercado, conforme cada necessidade. 

É uma fonte resiliente, porque de fácil escalonamento e descentralizada, podendo suavizar 

os efeitos de altas no preço de fontes fósseis, o que propicia segurança no suprimento. Apesar 

da dependência em relação a outros sistemas, é considerada uma fonte de energia limpa e 

está entre as fontes que geram o maior número de empregos por kWh (STERN; 

SOVACOOL; DIETZ, 2016, p.550). 

Devemos no entanto ponderar a possibilidade de as características naturais da fonte 

não serem suficientes para promover o seu desenvolvimento e maior inserção no setor 

elétrico. O histórico da energia eólica no Brasil aponta elementos que evidenciam sua menor 

participação no processo de produção de eletricidade por períodos consideravelmente 

longos. Assim, outra possibilidade factível é a ação de entes governamentais, amparados por 

um conjunto de instrumentos jurídicos, como agentes indutores de iniciativas com o objetivo 

de promover o maior interesse de investidores em projetos envolvendo a produção de energia 

por fonte eólica. 

 

 

1.2 A ALTERNATIVA EÓLICA PARA A PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE 

 

A energia eólica é uma forte candidata a cumprir com as crescentes demandas por 

energia na sociedade. Devido às suas características, poderá ser uma solução inteligente para, 
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de um lado, prover segurança energética, e de outro, reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa. 

De longa data a energia eólica é conhecida e vem sendo utilizada para diferentes 

propósitos, como a navegação e os engenhos, inserindo-se portanto na cadeia de produção 

econômica. Como fonte de energia secundária, a produção de eletricidade tornou-se um 

elemento de grande importância para uma sociedade cada vez mais dependente de 

equipamentos elétricos, eletrônicos e informáticos. 

Por outro lado, no processo de planejamento e expansão da fonte eólica, os impactos 

ambientais causados pela produção da energia elétrica por essa fonte precisam ser 

considerados, a fim de promover novas reflexões acerca das formas de mitigação e controle 

sobre os possíveis riscos que a construção e operação de parques eólicos poderá acarretar. 

 

 

1.2.1 História da energia eólica 

 

A história da energia eólica remonta quase aos primórdios das primeiras civilizações. 

Quanto à invenção do gerador eólico, sua história ocorre décadas após a descoberta da 

eletricidade. 

Na Pré-História, os asiáticos possivelmente utilizaram a força cinética do vento para 

atravessar o oceano, navegando até as terras australianas, e mais tarde os polinésios em suas 

embarcações de casco duplo (PASQUALETTI; RIGHTER; GIPE, 2004).  

Na Antiguidade, além da navegação por diversos povos (egípcios, mesopotâmios 

etc.), a energia eólica foi utilizada para alimentar os moinhos de ventos persas (eixo vertical) 

moendo grãos e elevando águas doces para irrigação de plantações. Os hebreus a utilizavam 

na técnica de separação da palha do trigo, lançado ao vento, como no Salmo 1:4 de Davi: 

“Os ímpios (...) são como a palha que o vento leva”. Nos primórdios da metalurgia, os 

antigos utilizavam o vento para suprir as fornalhas (SWIFT-HOOK, 2012). 

Na Idade Média, a energia eólica foi aplicada em moinhos europeus de eixo 

horizontal e torre resistente (madeira, tijolo e pedra). Holandeses a utilizavam em 

serralherias e na fabricação de papel. Estima-se que 25% da energia industrial na Europa, no 

período de 1300 a 1800, proveio dos moinhos de vento, até o advento da máquina a vapor 

(PASQUALETTI; RIGHTER; GIPE, 2004). 
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Nas colônias americanas, a construção de moinhos de vento no modelo europeu 

demandava uma grande quantidade de trabalho. Por isso a preferência pelo uso de moinhos 

movidos a água, à exceção das áreas a oeste dos EUA, onde foram desenvolvidos modelos 

menores, mais leves e baratos, para o bombeamento de água subterrânea e plantio nas regiões 

secas (PASQUALETTI; RIGHTER; GIPE, 2004). 

A tecnologia para o uso moderno da energia eólica em aerogeradores, transformando 

a energia primária do vento em energia secundária, veio com a descoberta da eletricidade. 

A eletricidade existe desde o surgimento do Universo, mas só foi melhor 

compreendida pela Ciência durante a Era Vitoriana (Século XIX), quando ocorreram 

grandes descobertas. Precursores dos estudos foram Luigi Galvani e Alessandro Volta, 

cientistas italianos que por volta do século XVIII desenvolveram trabalhos a fim de 

investigar os fenômenos elétricos. Antes, conheciam-se os efeitos da eletricidade estática 

devido à fricção entre a lã e o âmbar (elektron, em grego), que atraía outros objetos. Galvani 

estudou os efeitos dos elétrons1 nos tecidos musculares de sapos e rãs. Volta aperfeiçoou 

esse conhecimento observando a corrente elétrica que se manifestava em discos metálicos 

empilhados feitos de zinco e cobre, tendo criado a “pilha de Volta”. 

No século XIX, os estudos das cargas elétricas evoluíram para o exame dos materiais 

condutores e das correntes, passando pelas ondas eletromagnéticas e seus campos 

(BODANIS, 2008), chegando à invenção das máquinas geradoras pelo pesquisador 

industrial alemão Ernst Werner von Siemens. Os inventos elétricos foram potencializados 

pelas mãos do empresário americano Thomas Edison, natural de Milan, Ohio, o que 

revolucionou a sociedade mundial do século XX. 

Charles Francis Brush, engenheiro e empresário americano, nascido em Cleveland, 

Ohio, no século XIX, forneceu o conceito tecnológico ao construir a primeira turbina eólica 

e dínamo de grande porte, conectados a 12 baterias, que abasteciam o laboratório que ficava 

no porão de sua mansão na Euclid Avenue. A descoberta de Brush foi relatada em um artigo 

na revista Scientific American, de 20 de dezembro de 1890, intitulado “Mr. Brush’s Windmill 

Dynamo”. Mas o projeto para produção em massa de geradores eólicos veio após a Primeira 

Grande Guerra, com o objetivo de prover a eletrificação rural nos EUA (PASQUALETTI; 

RIGHTER; GIPE, 2004). 

Em 1927, os irmãos Jacobs deram início à produção de unidades em escala industrial 

na cidade de Minneápolis, em Minnesota. Até que a amplitude dos efeitos de uma política 

 
1 Sem conhecer os elétrons, pois o modelo atômico de Niels Bohr é do início do século XX. 



47 

 

de centralização dos serviços elétricos, a Rural Electrification Act (REA/1936), excluiu a 

indústria eólica nascente, levando ao encerramento de suas atividades em 1957 

(PASQUALETTI; RIGHTER; GIPE, 2004). 

Na Europa, em 1906, Poul la Cour, cientista dinamarquês, desenvolveu importantes 

projetos de geração de eletricidade por fonte eólica. Com a ajuda do governo de seu país, 

possibilitou a instalação de 40 turbinas eólicas, levando a Dinamarca ao pioneirismo da 

energia eólica. A nova tecnologia atraiu o interesse de Estados como a Alemanha, a 

Inglaterra e a França, que também iniciaram pesquisas voltadas ao desenvolvimento de 

empreendimentos eólicos de geração de eletricidade. No final dos anos 1970, as crises do 

petróleo reacenderam a preocupação com a indústria eólica na Europa. Na década de 1980, 

os fabricantes foram capazes de apresentar diferentes modelos de turbinas na conferência 

europeia de energia eólica ocorrida em Copenhagen (PASQUALETTI; RIGHTER; GIPE, 

2004). 

A indústria eólica renasceu nos EUA no início da década de 1980 na Califórnia, um 

estado federado historicamente carente de recursos energéticos convencionais, como carvão, 

água e petróleo. Isto se deu devido ao potencial dos ventos, aliado à convergência entre a 

demanda energética, os subsídios governamentais disponibilizados e a proximidade dos 

locais escolhidos para os primeiros projetos. Algumas mudanças regulatórias tornaram mais 

rigorosos os padrões de produção em vista de impactos ambientais sentidos pela opinião 

pública, mas isto não impediu o crescimento de empreendimentos eólicos. Aproveitando o 

tempo propício, fabricantes da Dinamarca exportaram muitas turbinas para os EUA nesse 

período (PASQUALETTI; RIGHTER; GIPE, 2004). 

Anos depois, a indústria eólica na Califórnia perdeu o ritmo de crescimento. Muitos 

empreendimentos não conseguiram superar as dificuldades da atividade, que apesar do 

impulso inicial de crescimento, ainda não havia amadurecido. Com a crise da indústria eólica 

na Califórnia de 1985, os fabricantes dinamarqueses redirecionaram a produção de turbinas 

para os mercados da Alemanha, que anos depois se tornaria liderança nessa fonte de 

eletricidade (PASQUALETTI; RIGHTER; GIPE, 2004). 

Antes de alcançar o sucesso no mercado global, a Dinamarca fortaleceu sua indústria 

eólica por meio de política públicas nacionais que incentivaram o mercado interno, 

principalmente, devido à demanda de fazendeiros e cooperativas por equipamentos, num 

período de 20 anos. Além disso, instituições bancárias competiram pelo financiamento de 

projetos de energia eólica. Por causa do escasso território do país, o zoneamento especial 
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para instalações eólicas foi outro aspecto fundamental para o sucesso da energia eólica 

(PASQUALETTI; RIGHTER; GIPE, 2004). 

Na Alemanha, o crescimento da energia eólica ocorreu devido aos incentivos 

governamentais. Em 1991, foi aprovada a Stromeinspeisungsgesetz, a electricity feed law, 

que estimulou a compra de energia renovável por um longo período. Como resultado, a 

mudança possibilitou a expansão estável e consistente do mercado interno, o que favoreceu 

o desenvolvimento dos fabricantes de turbinas eólicas (PASQUALETTI; RIGHTER; GIPE, 

2004). 

A Grã-Bretanha, apesar de possuir o maior potencial eólico da Europa, prioriza o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento em outras fontes. E a França ainda prefere a 

energia nuclear (PASQUALETTI; RIGHTER; GIPE, 2004). 

A produção de energia elétrica por fonte eólica no Brasil começou tardiamente. 

Enquanto outros países aproveitaram a crise do petróleo da década de 1970 para rever suas 

matrizes conforme a diretriz de diversificação de fontes e incluir a fonte eólica, visando 

diminuir a dependência das fontes fósseis, o Brasil prosseguiu com sua política de expansão 

de usinas hidrelétricas (Tratado de Itaipu, 1973) e de biocombustíveis (Pró-Álcool, 1975). 

Na década de 1970, a população urbana superou a população rural no Brasil. Nesse 

período, a economia brasileira passava pelo fim do chamado “milagre econômico”. Era 

necessário encontrar um novo rumo para a economia. 

Sabe-se que a industrialização é um fator de grande demanda energética. Para 

continuar o processo de industrialização nacional, o abastecimento de energia tornou-se 

imperativo. 

Diferentemente de Dinamarca etc., o Brasil não possuía a tecnologia, nem a 

experiência com geradores eólicos. 

A Conferência Mundial sobre Meio Ambiente da ONU, de 1992, Rio 92 ou Eco 92, 

foi o ponto de partida do interesse nacional pelo desenvolvimento de fontes alternativas para 

a geração de energia elétrica (DUTRA, 2007). 

Uma iniciativa pioneira no início da década de 1990 reuniu uma concessionária 

elétrica e uma universidade no intuito de dar um início à exploração da fonte eólica. O 

empreendimento foi bem sucedido e mostrou ser possível utilizar a força dos ventos para a 

produção de eletricidade no país. No entanto, o interesse pelos parques eólicos continuou 

tímido. 

A primeira turbina eólica no Brasil foi instalada em 1992, na ilha de Fernando de 

Noronha. O empreendimento foi o resultado da parceria entre o Grupo de Energia Eólica da 
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UFPE e a CELPE (Companhia Energética de Pernambuco), e obteve o financiamento do 

Folkecenter, ONG da Dinamarca. A turbina tinha a capacidade de 75 kW, gerando em média 

120 MWh anuais. Em 2001, por iniciativa do CBEE – Centro Brasileiro de Energia Eólica, 

com o apoio do Risø DTU Laboratório Nacional (instituto de pesquisa) da Dinamarca e o 

financiamento da ANEEL, uma outra turbina foi instalada, com capacidade de 225 kW 

(FIDELIS DA SILVA; ROSA; ARAÚJO, 2005). 

Os primeiros parques eólicos em escala MW tiveram uma importante ajuda do 

“Programa Eldorado”, do Ministério de Ciência e Tecnologia da Alemanha. O programa, 

criado a partir da ECO 92 e voltado para a cooperação com outros países no âmbito das 

energias renováveis, chegava a financiar até 70% do total de custos para a implantação de 

parques eólicos (DUTRA, 2001). 

O Projeto Eldorado financiou o parque eólico do Morro do Camelinho, uma iniciativa 

da CEMIG. Foram instaladas em 1994 quatro turbinas no município de Gouveia (MG), com 

capacidade total de 1 MW (FIDELIS DA SILVA, 2006). Região central do Estado, a Serra 

do Espinhaço é onde se localiza grande parte do potencial mineiro em energia eólica. 

Contudo, a CEMIG abandonou o projeto para favorecer outros na região nordeste, devido às 

dificuldades geográficas da serra, como relata o executivo do setor, Alexandre Heringer 

(ESTADO DE MINAS, 2018). 

O Projeto Eldorado financiou também os primeiros parques eólicos comerciais, 

instalados no Brasil no ano de 1999 (FIDELIS DA SILVA, 2006), na região costeira do 

estado do Ceará. Na capital Fortaleza, instalou-se o parque do Porto Mucuripe, um projeto 

com 4 turbinas com capacidade de 1 MW de potência. Ao noroeste da capital, foi construído 

o parque de Taiba e, ao sudeste, o parque de Prainha. 

Devido à situação de total dependência que o Ceará tinha em relação à eletricidade 

produzida pelo sistema CHESF, empresa sediada em Recife/PE, os primeiros parques 

eólicos tiveram uma grande importância estratégica para o setor de energia do estado. Por 

isso, foi grande o incentivo da COELCE (hoje, do Grupo Enel) e do governo do estado para 

se comprovar o potencial eólico na região com vistas à construção desses parques e de outros 

(DUTRA, 2001). 

A primeira usina eólica instalada na região sul foi a de Palmas/PR, com recursos da 

COPEL (30%) e da Wobben-Enercon (70%). O parque possuía cinco turbinas com um total 

de 2,5 MW de capacidade instalada no ano de 1999 (DUTRA, 2001). Hoje, a usina faz parte 

do parque gerador da COPEL. 
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1.2.2 Energia eólica: características e impactos ambientais 

 

A energia eólica é bastante promissora quanto aos benefícios proporcionados por sua 

utilização para o abastecimento de eletricidade. É razoável considerar a opção pela fonte 

eólica como uma importante fonte para suprir o crescimento da demanda por energia elétrica. 

No entanto, essa decisão permite antever obstáculos tecnológicos, políticos, econômicos, 

jurídicos, ambientais e sociais para a sua expansão. 

Os obstáculos tecnológicos estão nas dificuldades existentes para o processo de 

apreensão do conhecimento necessário e em inovação na transformação de energia cinética 

do ar em eletricidade. Depende dos saberes para tornar esse conhecimento aplicável e 

replicável nos equipamentos. 

Os obstáculos políticos refletem os conflitos com as indústrias de fontes de energia 

elétrica convencionais e que possuem uma organização mais estruturada para a produção. 

Outro obstáculo consiste em convencer os agentes políticos com poderes para a inclusão de 

projetos eólicos nas políticas de expansão da energia elétrica sobre a viabilidade técnica 

desses empreendimentos. 

Os obstáculos econômicos implicam problemas quanto à disponibilidade do recurso 

ou reserva na natureza (potencial eólico). Adicionalmente, versam sobre a existência de 

investimentos, capital inicial e rentabilidade para novos projetos eólicos. 

Os obstáculos jurídicos estão na concepção de um modelo regulatório ideal do setor 

elétrico para a produção e comercialização de energia eólica. 

Os obstáculos ambientais e sociais envolvem os impactos conhecidos da construção 

e operação de aerogeradores sobre o ambiente, o clima e as pessoas. 

A indústria eólica emprega a tecnologia de transformação da energia mecânica em 

energia elétrica. Para tanto, utiliza como fonte primária o vento, que nada mais é do que o 

movimento de circulação das massas de ar na atmosfera, devido a um sistema de maior 

aquecimento da superfície dos continentes e oceanos pela radiação solar e em baixas 

pressões, e da rotação do planeta Terra (força de Coriolis), formando células-correntes que 

vão da região dos polos até a linha do Equador, subindo e retornando aos polos em 

movimento descendente. 
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Veja-se uma ilustração dessa circulação: 

 

Figura 04: Macrocirculação das massas de ar. 

 

Fonte: ESTADO DE SÃO PAULO (2012, p.32). 

 

A circulação de massas de ar ocorre em toda a atmosfera do planeta, seguindo essas 

regras e proporcionando um movimento contínuo do vento em todas as regiões, que formam 

correntes aéreas. Conhecer os mecanismos naturais por trás do funcionamento dessas 

correntes é necessário para a prospecção de áreas com potencial eólico. 

O vento produz um movimento de rotação das pás (lâminas) eólicas. A velocidade 

das pás (RPM) é baixa por motivo de ruído e resistência mecânica. Na nacele, há uma caixa 

multiplicadora que utiliza engrenagens planetárias para aumentar a velocidade e um freio 

que trava a rotação em situações de risco (velocidade superior ao limite). Há também um 

sensor de velocidade que mede a direção e a velocidade do vento e transmite os dados para 

um mecanismo (motor) de guinada entre a nacele e a torre, que faz o ajuste da posição da 

turbina, alinhando-a em relação ao vento (LESICS, 2020).  

A força de rotação é transmitida das pás ao gerador, que por sua vez transforma a 

energia mecânica em eletricidade, e por meio de cabos faz o transporte pelo interior da torre 

até a base, onde há um transformador (LESICS, 2020). 
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Figura 05: Principais componentes de um aerogerador. 

 

Fonte: ESTADO DE SÃO PAULO (2012, p.36). 

 

Esse conhecimento permite que a humanidade explore a circulação dos ventos como 

um valioso recurso para a produção de energia elétrica em grandes quantidades e com 

segurança no suprimento. Com o domínio da tecnologia, foi então possível manejar e 

administrar os recursos necessários permitindo a exploração dos ventos para a produção de 

energia com fins econômicos. 

A disponibilidade da energia eólica é um elemento crucial para a produção elétrica. Para 

saber a quantidade de energia eólica disponível (potencial eólico) em um determinado lugar, 

é preciso possuir instrumentos adequados de medição e colher os dados com uma frequência 

mínima anual. A velocidade do vento é então mensurada a partir de um equipamento 

chamado anemômetro, que deverá estar devidamente calibrado e instalado em torre 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 2012). Portanto, a energia eólica necessita ser prospectada por 

meio da medição por anemômetro e identificada a intensidade, direção, regularidade e altura 

das correntes de ar em movimento, a fim de se elaborar um documento sobre o potencial 

econômico dessa energia. A disponibilidade eólica pode ser medida para todo um país e 
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pontualmente, considerando um determinado local em que se tenha interesse na instalação 

de unidade geradora. 

Os dados sobre a direção e intensidade do vento são reproduzidos sob a forma de 

uma curva, medida em Wh/m2. As análises estatísticas sobre os dados obtidos utilizam 

modelos matemáticos para a previsão do potencial eólico no longo prazo. Essas informações 

possibilitam identificar a presença dos elementos necessários para justificar um projeto de 

unidade geradora de energia elétrica por fonte eólica e quais as características mais 

adequadas para uma produção mais eficiente em determinado lugar.  

Entre os benefícios da energia eólica podemos citar que ela é um recurso renovável 

e não esgotável, que se encontra abundante na natureza. Além disso, dentre as renováveis, é 

a segunda fonte de geração de energia elétrica mais barata, perdendo apenas para a fonte 

hídrica (HARRIS; NAVARRO, 2000). Deveras, os ventos são um recurso abundante em 

algumas regiões e os custos de sua exploração econômica são relativamente baratos se 

considerarmos a manutenção das usinas. 

Outras vantagens da energia eólica são que ela reduz a poluição do ar, a emissão de 

gases do efeito estufa e o uso de água, proporciona rendas pelo uso da propriedade e gera 

empregos com boa remuneração e diminui a dependência pela importação de petróleo 

(HARRIS; NAVARRO, 2000). 

Em comparação com o uso de outras fontes de geração de energia elétrica, a fonte 

eólica poderá evitar as despesas com o acionamento do despacho de usinas termelétricas 

(GANNOUM, 2015). 

Uma condição importante para o início da exploração eólica é superar as dúvidas dos 

governos quanto à disponibilidade de recurso eólico em determinada região e sua viabilidade 

econômica. 

O potencial eólico é caracterizado pela presença de ventos formados pelos gradientes 

de pressão em conjunto com a ação da força de Coriolis, que no Brasil são mais intensos que 

a média mundial (FADIGAS, 2011). Além disso, são ventos constantes e que atuam na 

mesma direção. 

Existem três importantes referências históricas de estudos e inventários sobre o 

potencial eólico no Brasil: o “Atlas do Levantamento Preliminar do Potencial Eólico 

Nacional” (Eletrobrás, 1979); o “Atlas do Potencial Eólico Nacional” (1988); e o “Atlas do 

Potencial Eólico Brasileiro” (2001). 

Como relatam Fidelis da Silva, Rosa e Araújo (2005), em 2001, o Ministério de 

Minas e Energia e o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), entidade de pesquisa 
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da ELETROBRAS, produziram o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, um documento que 

serviu de base para os empreendimentos eólicos de maior porte. 

O Atlas Brasileiro (AMARANTE et alii, 2001) foi desenvolvido a partir do uso da 

ferramenta Mesomap, que simula a dinâmica dos ventos para as condições geográficas 

existentes conforme dados validados. Contém um conjunto de mapas e outros dados 

abrangendo todo o território nacional. Visa capacitar os gestores quanto a decisões sobre a 

identificação prévia de áreas com o melhor potencial de aproveitamento eólico para a 

geração de eletricidade, a partir de dados consistentes e confiáveis. O que não dispensa as 

medições pontuais conforme o projeto. 

Os maiores potenciais eólicos brasileiros podem ser observados nos meses de junho 

a novembro, principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul (AMARANTE et alii, 

2001). 

Já se comprovou que o potencial eólico no Brasil é satisfatório economicamente, com 

ventos previsíveis, podendo ser utilizado de forma complementar em regiões com potencial 

hidráulico sazonalmente exausto e com turbinas e parques interligados ao sistema nacional, 

recuperando a capacidade produtora dessas áreas (FADIGAS, 2011). A atuação 

complementar é um grande diferencial da fonte eólica, apesar de sazonal (COSTA, 2006; 

DUTRA, 2007; FADIGAS, 2011). 

A indústria da energia eólica organiza-se em uma estrutura de divisão de atividades 

em cada elo, sendo que podemos classificá-los segundo as categorias: 

 

- a dos que fabricam equipamentos – as fabricantes de turbinas e os 

fornecedores de componentes para turbinas; 

- a dos que planejam, constroem e mantêm os parque eólicos – as empresas 

de planejamento, construção e logística de parques eólicos, as firmas de 

consultoria e design de parques eólicos, os provedores de serviços de 

manutenção e operação de parques eólicos; e  

- a dos que produzem e investem em energia eólica – as concessionárias de 

eletricidade, os produtores independentes de energia e investidores com 

interesse puramente financeiro. 

(CAMILLO, 2013, p. 42)  

 

Uma das finalidades derradeiras da implementação da política climática é consolidar 

um modelo de economia de baixa emissão de carbono na geração e distribuição de energia 

elétrica (Lei 12187/09, art. 11, parágrafo único, Decreto 7390/10 e Decreto 9578/18). 
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A fonte eólica é considerada uma energia renovável e limpa, porque produz 

eletricidade a partir do movimento de massas de ar e é de baixa emissão de gás causador de 

efeito estufa. 

A ABEEólica publicou um estudo intitulado “Impactos socioeconômicos e 

ambientais da geração de energia eólica no Brasil”. Segundo esse estudo, os projetos eólicos 

demonstraram efeitos positivos e duradouros para as localidades em que sediados 

(OLIVEIRA et alii, 2020). Enunciamos a seguir os efeitos positivos mencionados conforme 

a natureza: 

 

• Econômicos: diversificação e segurança no fornecimento, geração de receitas 

públicas (arrecadação de tributos ICMS e IPI) e privadas (arrendamentos, 

crescimento econômico reflexo); 

• Ambientais: fonte renovável, insumos de produção (ventos), emissão neutra 

de gás carbônico, integração econômica usina-agropecuária-floresta, reuso e 

logística reversa de materiais; 

• Sociais: geração de emprego, aumento do IDHM (PNUD/ONU), redução das 

desigualdades (índice de Gini), aumento do saneamento (abastecimento de 

água); 

• Jurídico-institucionais: existência de procedimento de licenciamento 

ambiental que reduz os impactos negativos ao ambiente, regularização 

fundiária. 

 

No entanto, os benefícios ambientais trazidos pela fonte eólica não eliminam os 

impactos negativos, considerando o ciclo de vida do projeto, ou seja, o processo de instalação 

até a operação de parque eólico. Os benefícios de sustentabilidade prometidos da energia 

eólica podem apresentar um aspecto contraditório. Há relatos de impactos nas comunidades 

devido à instalação das turbinas, o que tem resultado em conflitos. 

Estudos em outros países, como na Europa e nos EUA, destacaram que os principais 

impactos negativos da operação de parques eólicos são relacionados aos elementos estéticos, 

acústicos e sobre a fauna. Contudo, visando uma compreensão mais adequada do problema, 

fortemente influenciado pelo elemento local, salienta-se a necessidade da realização de 

estudos específicos sobre o impacto ambiental de aerogeradores para a realidade brasileira 

(CHIPPONELLI PINTO; MARTINS; PEREIRA, 2017). 
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Os relatos no Brasil envolvem determinadas ocorrências de impactos negativos 

relacionados a todas as etapas de construção, instalação e operação de parques eólicos, 

incluindo sua desativação. 

As obras de terraplenagem para a construção da base da torre eólica que será instalada 

e os acessos retiram do solo a cobertura vegetal original, favorecendo os processos de erosão 

de solo e a perda do habitat de espécies da fauna. Nas áreas litorâneas do Nordeste, as 

alterações produzem a remoção da vegetação em dunas fixas, além da destruição de dunas e 

de lagoas interdunares por obras de terraplenagem. Além disso, a escavação do solo pode 

prejudicar os processos de funcionamento de lençóis freáticos. Alternativas locacionais para 

os projetos poderão reduzir os impactos, considerando outras áreas geográficas, menos 

sensíveis às alterações (LOUREIRO, 2019). 

Os parques eólicos podem suscitar respostas muito subjetivas. Há quem aprecie a 

visão dos aerogeradores como a representação simbólica de energia limpa, contribuindo para 

sua aceitação como elemento integrante da própria paisagem. Mas por outro lado há quem 

rejeite devido à percepção estética de mudanças na paisagem original, o que inclusive poderá 

afetar as atividades econômicas, como o valor imobiliário e o turismo (CHIPPONELLI 

PINTO; MARTINS; PEREIRA, 2017). 

O conjunto de disposição das turbinas no espaço pode prejudicar a visão estética e 

paisagística, além de enfrentar resistência da comunidade evolvida. As estruturas eólicas 

operacionais, formadas por aerogeradores, pás e torres, constituem equipamentos de grande 

porte. Devido às dimensões, elas podem interferir com os elementos paisagísticos 

produzindo significativas alterações nos locais onde instalados. Portanto, devem ser 

dispostas em harmonia com a paisagem natural, para mitigar a poluição visual. Além disso, 

é importante haver uma ampla divulgação das informações sobre o empreendimento para a 

comunidade afetada (VERDUM; VIEIRA; BIER, 2019). 

O constante ruído de funcionamento dos aerogeradores próximos a áreas residenciais 

afeta a tranquilidade e o sossego de moradores, provocando poluição sonora. É possível no 

entanto dimensionar o ruído provocado e com isto projetar equipamentos para a redução de 

ondas sonoras provenientes dos aerogeradores (CHIPPONELLI PINTO; MARTINS; 

PEREIRA, 2017). 

O funcionamento de grandes equipamentos com eletricidade gera um campo 

eletromagnético que pode causar a interferência nos sistemas de comunicação e nos sinais 

transmissores. Essa interferência pode ser reduzida por meio da substituição de materiais e 
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pelo correto isolamento dos equipamentos (CHIPPONELLI PINTO; MARTINS; PEREIRA, 

2017). Mas há também o efeito sobre a saúde de moradores próximos. 

A fauna alada, composta por aves e morcegos, possui alguns atributos, como rotas 

migratórias, ninhos e habitat, que podem ser ameaçados pelo movimento das pás eólicas. 

Segundo Fadigas (2011), os parques eólicos podem ser projetados para evitar essas rotas e o 

entorno de espaços protegidos. Podem escolher equipamentos mais adequados, como 

diminuir o número de aerogeradores e aumentar a potência, instalar torres que dificultem o 

pouso de aves e a criação de ninhos, e implantar instalações elétricas subterrâneas. 

Os parques eólicos utilizam grandes áreas de terra para funcionamento, em regiões 

carentes de regularização fundiária, acentuando disputas pela posse dessas terras e a 

deflagração de ações para a expulsão de grupos sociais locais e comunidades tradicionais. 

Ainda, prejudicam a passagem e o acesso dessas populações aos recursos que utilizam para 

a subsistência. A melhor forma de solucionar o problema é por meio dos instrumentos de 

planejamento do uso e ocupação do solo com participação popular, regularização da 

propriedade e retribuição pelo arrendamento das terras, dentre outros (GORAYEB; 

BRANNSTROM, 2019). 

Acidentes envolvendo a operação de aerogeradores representam ameaças à 

segurança dos moradores próximos e trabalhadores. Mencionam-se os seguintes riscos: 

lançamento de pás ou cabos devido ao movimento dos ventos; queda de torre; entrada do 

público em áreas perigosas do parque; incêndio; acidentes do trabalho (FADIGAS, 2011). 

Todos esses impactos mostram que, apesar de ser uma tecnologia de baixo carbono, 

a fonte eólica deve cumprir com determinados requisitos para que seja ambiental e 

socialmente correta. 

Assim, os impactos socioambientais decorrentes da construção, instalação e operação 

de parques eólicos podem ser sumarizados como a seguir: a) supressão de vegetação 

protegida; b) degradação de solo; c) poluição visual; d) poluição sonora; e) poluição 

eletromagnética; f) danos à fauna alada; g) conflitos fundiários; h) perda de acesso a recursos 

ambientais; i) acidentes de operação dos aerogeradores. 

Concluindo, o uso da energia é uma das causas para o aquecimento global. Por isso, 

a proposta de descarbonização do setor elétrico mostra-se decisiva para o enfrentamento dos 

desafios envolvendo a mudança do clima. A fonte eólica é uma alternativa significativa para 

se alcançar a descarbonização desse setor. A seguir, descreveremos o papel do Estado e do 

Direito sobre as atividades econômicas desse setor. 
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1.3 DIREITO, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA E AMBIENTAL 

 

A fonte eólica é uma opção relevante para o planejamento da expansão do setor 

elétrico com incremento em fontes de energias renováveis, considerando a necessidade de 

convergência ente os objetivos de políticas públicas energéticas e climáticas. É importante 

indagar como o Direito poderá assegurar essa convergência, possibilitando o ambiente 

propício para discussões e decisões, orientando justificativas conforme princípios e 

diretrizes, positivando objetivos e instrumentos por meio de um modelo jurídico-

institucional e efetivando a implementação dos objetivos pretendidos no âmbito dos 

interesses coletivos. 

É preciso indagar o que são incentivos para a Economia e o Direito e como eles 

poderão servir de instrumentos nas políticas públicas para alcançar as diretrizes e os 

objetivos propostos. 

Em diferentes países, há diversos exemplos de políticas públicas e instrumentos de 

incentivo ao uso de energias renováveis, segundo conhecidas estratégias de combinação de 

instrumentos. Os resultados de implementação e acompanhamento dessas políticas são 

significativos para se estudar as políticas de incentivo ao uso de energia eólica no Brasil. 

 

 

1.3.1 Políticas públicas sobre mudança do clima e energia 

 

As emissões de gases do efeito estufa devem ser reduzidas. Esta assertiva decorre da 

Convenção da ONU sobre mudanças climáticas, de junho de 1992. A “Convenção-Quadro”, 

como ficou conhecida, é o principal tratado sobre mudança do clima, pois reconhece a causa 

antrópica do aquecimento global, a necessidade de cooperação internacional dentro do 

princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas (Declaração do Rio, Princípio 

7), a proteção aos países vulneráveis, e o objetivo de alcançar o nível de estabilização das 

concentrações atmosféricas de gases do efeito estufa devido à ação humana (art. 2). 

O Direito sobre a mudança do clima, como fenômeno concreto e jurídico, nasce no 

âmbito do Direito Internacional. A Convenção de Viena para a Proteção da Camada de 

Ozônio (1985) e o Protocolo de Montreal (1987), considerados os precursores dos 

compromissos climáticos entre os Estados, tiveram por objetivo proteger a camada formada 
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pela concentração de ozônio na atmosfera. Para tanto, traziam disposições reforçando o 

compromisso de cada Estado-membro em reduzir o uso de produtos emissores de compostos 

clorofluorcarbonos (CFCs), que liberados na atmosfera, reagem quimicamente com o 

ozônio, alterando-o, aumentando assim o risco de doenças causadas pela radiação solar 

ultravioleta. 

Atualmente, a redução da emissão dos gases de efeito estufa nas atividades humanas 

é o principal objetivo das políticas climáticas. No setor de energia, a redução depende de 

ações e programas voltados para a transição energética e o uso racional e eficiente das fontes.  

As políticas públicas em geral têm sua gênese na síntese entre a evolução dos direitos 

fundamentais da pessoa humana em direitos sociais, econômicos e culturais (segunda 

geração de direitos) e os programas setoriais de governo destinados à satisfação contínua 

desses direitos (BUCCI, 1997). A origem das políticas públicas na luta pelos direitos sociais 

pode ser constatada por meio da observação da evolução mundial dos direitos humanos: 

 

(...) o desenvolvimento dos direitos do homem passou por três fases: num 

primeiro momento, afirmaram-se os direitos de liberdade, isto é, todos 

aqueles direitos que tendem a limitar  o poder do Estado e a reservar para 

o indivíduo, ou para grupos particulares, uma esfera de liberdade em 

relação ao Estado; num segundo momento, foram propugnados os direitos 

políticos, os quais – concebendo a liberdade não apenas negativamente, 

como não-impedimento, mas positivamente, como autonomia – tiveram 

como consequência a participação cada vez mais ampla, generalizada e 

frequente dos membros de uma comunidade no poder político (ou 

liberdade no Estado); finalmente, foram proclamados os direitos sociais, 

que expressam o amadurecimento de novas exigências – podemos mesmo 

dizer, de novos valores -, como os do bem-estar e da igualdade não apenas 

formal, e que poderíamos chamar de liberdade através ou por meio do 

Estado. (...) (BOBBIO, 1992, pp.32-33) 

 

As proteções sociais surgiram a partir do fenômeno da revolução industrial, mas estão 

constantemente em transformação (BOBBIO, 1992). Há o Pacto das Nações Unidas sobre 

os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, diploma de grande importância para 

a difusão e concretização dos ideais de direitos sociais, respeitando o princípio de 

autodeterminação dos povos, de determinar livremente os meios para o desenvolvimento 

econômico, social e cultural, comprometendo-se os Estados a empregar todos os recursos 

disponíveis para a criação de condições permanentes para a efetiva consecução dos direitos 

sociais de forma equitativa. 

A importância dos direitos sociais não está apenas nos fins colimados, mas na 

continuidade de sua prestação, e na destinação a uma parcela universal da população 
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atendida. Portanto, é preciso que o Estado, no exercício da gestão governamental, encontre 

um meio de tornar permanente em sua agenda de ações a realização de um conjunto de 

medidas práticas voltadas a determinados interesses de âmbito econômico, social e cultural, 

destinando para tanto os recursos materiais e pessoais necessários. 

Em suma, “políticas públicas são os programas de ação do governo para a realização 

de objetivos determinados num espaço de tempo certo” (BUCCI, 1997, p.95). 

Das diversas pesquisas sobre políticas públicas em diferentes áreas do conhecimento 

podemos inferir importantes conclusões, sendo que sinteticamente suas principais 

características podem ser sumarizadas como a seguir (SOUZA, 2006, p.36): 

 

▪ A política pública permite distinguir entre o que o governo 

pretende fazer e o que, de fato, faz. 

▪ A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, 

embora seja materializada através dos governos, e não 

necessariamente se restringe a participantes formais, já que os 

informais são também importantes. 

▪ A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. 

▪ A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem 

alcançados. 

▪ A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma 

política de longo prazo. 

▪ A política pública envolve processos subsequentes após sua 

decisão e proposição, ou seja, implica também implementação, 

execução e avaliação.  

 

Na crítica de Diogo Coutinho (2013), professor da Universidade de São Paulo, a 

pesquisa em políticas públicas não pode se limitar aos estudos que minimizam o papel do 

Estado e do Direito na condução de políticas públicas tão somente pelo viés dos direitos e 

garantias do indivíduo e do mercado. Ela deve procurar olhar o Direito como “braço de 

implementação” e efetividade dos objetivos propostos por essas políticas, na sua dimensão 

coletiva e social. Para isso, é preciso construir novos referenciais metodológicos que se 

esforcem no sentido de enxergar a dimensão dinâmica dessas políticas e seus mecanismos 

flexíveis de implementação e revisão constante. 

Essa nova abordagem sobre a pesquisa em políticas públicas prioriza a indagação 

sobre os meios necessários para que o gestor público alcance determinados objetivos dos 

programas e suas metas, sem se conduzir pelos questionamentos sobre a rigidez dos 

procedimentos segundo interpretações estanques e mais formais. Considera o complexo 

arranjo de normas e processos em diversos sentidos e no seu desenvolvimento em diferentes 

ciclos, que vão desde a identificação do problema, passando pela fase de agenda, formulação 
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de propostas e decisões políticas, seguindo pelo caminho da implementação das ações e 

medidas necessárias, até chegar ao momento revisional de contínuo aprimoramento 

(COUTINHO, 2013). 

Nessa análise, o direito pode assumir diversos papéis importantes: ele evidencia e 

formaliza as finalidades das políticas e reveste as decisões de características de cogência; 

organiza os papéis e as relações entre os envolvidos nos setores público e privado; 

instrumentaliza o processo de implementação das políticas; e legitima a participação e o 

controle social das políticas (COUTINHO, 2013). 

Face ao fenômeno da mudança climática, e ao surgimento dos direitos ambientais, 

coletivos e difusos, as políticas públicas precisaram passar por um ajuste a fim de contemplar 

não apenas a realização de direitos sociais individuais, mas para incluir nesse rol aqueles 

direitos que não podem ser compreendidos senão sob a perspectiva de interesses anônimos, 

indivisíveis ou não individualizáveis, ou mesmo tendo por origem indivíduos relacionados 

por um fenômeno comum. 

Políticas públicas desenhadas com o intuito de redução das emissões e de proteção 

climática, dada a grandeza do elemento clima, irão certamente beneficiar uma quantidade 

indeterminada de indivíduos, senão todos. Árdua seria a tarefa de pensar em um indivíduo 

ou grupo que poderia ser excluído desse direito, em vista da relação de dependência que o 

ser humano possui quanto às condições climáticas. 

Nessa linha, as políticas públicas climáticas podem ser entendidas como o conjunto 

de ações e medidas de execução contínua, organizado pelo Estado e particulares, 

mobilizando os recursos necessários, com a finalidade de alcançar o bem comum no âmbito 

da mudança do clima, ou seja, cuidar das vulnerabilidades, promover o desenvolvimento 

sustentável e o direito socioambiental do acesso equitativo aos recursos do meio ambiente, 

sob um cenário de aquecimento global. 

Sendo assim, o consenso da comunidade internacional alcançou o entendimento 

expresso na Convenção-Quadro, urgindo que os países, em espírito de cooperação, 

implementem conforme suas respectivas jurisdições territoriais, mecanismos de redução das 

emissões, por meio de políticas públicas bem definidas e amparadas por instrumentos 

eficazes. Neste processo de enfrentamento do aquecimento global, é preciso ainda que cada 

país tenha em consideração não apenas a dimensão de sua participação no problema, mas 

também na solução. 

Conscientes dos necessários ajustes conforme a realidade de cada país, é preciso 

pensar em meios e modos planejados de se implementar medidas para a redução de emissões. 
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Nesse senso, a Convenção-Quadro propõe que os países adotem duas importantes estratégias 

ao formularem medidas e políticas climáticas: mitigação e adaptação. 

A mudança climática poderá ser mitigada por meio da redução das emissões de gases 

do efeito estufa e da proteção de sumidouros e reservatórios desses gases (UNFCCC, 2(a)) 

e de ações amparadas nos princípios da precaução e prevenção (UNFCCC, art. 3.3). 

O sumidouro está relacionado ao ciclo do carbono (seres vivos – meio físico). Por 

sumidouro entende-se tudo aquilo que resulte na retirada do dióxido de carbono da 

atmosfera. Ocorre quando o carbono é absorvido pela vegetação ou pelo fitoplâncton 

oceânico, ou estocado em solo por técnicas CCS (carbon capture and storage). O 

aquecimento global acontece devido a uma maior concentração de dióxido de carbono na 

atmosfera que intensifica o efeito estufa. O sumidouro “devolve” esse carbono. 

As ações de mitigação são estratégias voltadas para a diminuição das emissões de 

dióxido de carbono por meio da redução dos recursos ambientais emissores ou da 

recuperação de sumidouros. No setor de energia, a alternativa de energias renováveis 

promove uma redução do uso de fontes fósseis convencionais. Energia solar e eólica, por 

exemplo, são consideradas fontes descarbonizadas per se. 

Como reforça o AR5 (EDENHOFER et alii, 2014), o principal elemento de uma 

política de mitigação eficaz no setor de energia elétrica é a estratégia de descarbonização, 

ou seja, de redução da intensidade de carbono. 

A adaptação compreende as medidas preparatórias aos impactos considerados 

inevitáveis da mudança climática afetando zonas costeiras, recursos hídricos e agricultura, e 

a proteção e recuperação de áreas afetadas pela seca, desertificação e enchentes, 

especialmente na África (UNFCCC, art. 4(b) e (e)). As populações vulneráveis (pobres e 

marginalizadas) serão as mais atingidas pelas consequências do aquecimento global, sendo 

portanto uma questão de direitos humanos. 

Após a celebração da Convenção-Quadro (1992), os trabalhos internacionais 

evoluíram no sentido da aprovação de medidas e compromissos complementares. Isto se deu 

por meio do Protocolo de Kyoto, em 11 de dezembro de 1997. O adendo trouxe metas de 

redução de emissões aos países desenvolvidos, bem como mecanismos de flexibilização 

visando o financiamento global de projetos nos países em desenvolvimento. 

O financiamento de projetos por meio do Protocolo de Kyoto foi possível devido a 

um esquema conhecido como MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) (art.12 e 

seguintes), que implicou a certificação da quantidade de redução das emissões de gases do 
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efeito estufa. Assim, os projetos poderiam obter créditos de carbono, títulos emitidos para 

negociação em mercados específicos. 

O MDL é um instrumento econômico de flexibilização das metas do Protocolo, pois 

visa estimular o cumprimento desses compromissos pelos países Anexo I, e permite a 

participação voluntária dos países não-Anexo I para que alcancem o desenvolvimento 

sustentável e contribuam com o principal objetivo da Convenção-Quadro, mesmo sem metas 

estabelecidas. 

O Protocolo de Kyoto entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, com o alcance 

do quórum necessário de adesão dos países, e era prevista a sua realização até o ano de 2012. 

Porém, teve vigência prorrogada até o ano de 2020. 

O MDL do Protocolo de Kyoto inspirou a criação de um mercado de créditos na 

Europa, o EU ETS (Emissions Trading System), que teve início em 2005 e vigorou até o ano 

de 2020. 

No âmbito internacional, a regra do Protocolo de Kyoto deixaria de vigorar em 2020, 

de modo que era necessário estabelecer um novo acordo em continuidade aos compromissos 

assumidos diante da Convenção-Quadro. 

A partir da COP 15 (Conferência das Partes), teve início um novo ciclo de ações para 

a redução de emissões em nível de cooperação global. Esse evento consistiu em uma 

Conferência da ONU sobre mudança do clima. Ocorreu de 7 a 18 de dezembro de 2009, em 

Copenhagen, Dinamarca. Resultou em uma declaração de intenções, o que frustrou algumas 

expectativas sobre a apresentação de um compromisso de substituição ao Protocolo de 

Kyoto. 

A COP 21, em Paris, resultou em um novo consenso em torno de uma renovação das 

regras internacionais. Possibilitou que os países em desenvolvimento, antes excluídos do 

compromisso de estabelecer metas de redução para as emissões, pudessem apresentar limites 

para a redução em seus próprios territórios, esforços para alcançar esses objetivos e prazos 

para o atingimento.  

Em 12 de dezembro de 2015, foi redigido o Acordo de Paris. Sob o contexto do 

princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, estabeleceu a obrigação para 

todas as partes de preparar, comunicar e manter as contribuições nacionalmente 

determinadas (CNDs, metas ambiciosas) (art.3). 

As contribuições nacionais são estabelecidas voluntariamente, sob a abordagem 

bottom-up. Adicionalmente, é preciso que essas contribuições estejam alinhadas com os 

compromissos das políticas climáticas. As externalidades internacionais são dificilmente 
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resolvidas. A finalidade das políticas sobre a mudança do clima é a efetiva redução das 

emissões e de adaptação quanto às consequências do aquecimento global, considerando 

critérios equitativos para uma coordenação entre as políticas em âmbito internacional e a 

distribuição dos ônus dessas políticas. Portanto, devem ser sublinhadas as demandas 

coletivas globais, e não apenas os propósitos individuais de cada país (BRETSCHGER, 

2017). 

Diz o Acordo de Paris (art. 2.1.a) que o principal objetivo dos países signatários é 

conter o aumento da temperatura média global até 2ºC acima dos níveis pré-industriais e 

perseguir esforços para limitar esse aumento em até 1,5ºC. 

A meta de contenção do aquecimento global em até 2ºC foi adotada pelo Acordo de 

Paris devido à ideia que se originou e desenvolveu a partir de entendimentos e decisões 

anteriores, em trabalhos no âmbito do Direito Comunitário da UE. 

No ano de 1996, visando definir o nível de estabilização das concentrações 

atmosféricas de gases de efeito estufa e evitar o aumento da temperatura global, a 

Conferência do Conselho da UE, em conjunto com o IPCC, fixou como meta de aquecimento 

o teto de 2ºC em relação aos níveis pré-industriais.  

Na Conclusão de junho 2006, sobre os resultados que deveriam ser perseguidos com 

as políticas climáticas, o Conselho Europeu (Bruxelas) decidiu que a meta deve ser evitar o 

aumento de temperatura média 2oC acima dos níveis pré-industriais. 

Essa diretriz passou a ser reproduzida em outros documentos de alcance mundial, 

mas somente contou com o aval da comunidade internacional após as Conferências das 

Partes (COPs) de 2009 (Copenhagen, Dinamarca) e 2010 (Cancún, México) (GIDDENS, 

2010), até ser incluída no Acordo de Paris. 

A transição das obrigações internacionais Kyoto-Paris pode ser melhor visualizada 

por meio de tabela comparativa: 
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Tabela 02 - Principais dados comparativos entre o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris. 

 
Protocolo de Kyoto Acordo de Paris 

Metas de 

emissão 

Reduzir 5% dos níveis 

1990 até 2008-2012 

(Anexo B) 

CNDs 

Implicados Países Anexo I Países desenvolvidos / 

em desenvolvimento 

Origem (COP) 03/97 21/15 

Criação 11 dezembro 1997 12 dezembro 2015 

Início 16 fevereiro 2005 04 novembro 2016 

Validade 2020 n/d 

Países 192 195 

Fonte: elaboração própria conforme Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, ONU (2020, 2021). 

 

O Protocolo de Kyoto levou um período maior para completar a adesão dos países, 

enquanto o Acordo de Paris foi mais rapidamente acolhido por um grupo de 195 países. 

Portanto, é preciso que as contribuições nacionais, apesar de voluntariamente estabelecidas 

e por um número maior de países, mantenham o compromisso de efetiva redução das 

emissões e de adaptação quanto às consequências do aquecimento global. 

Com o fim do Protocolo de Kyoto e do EU ETS em 2020, indaga-se qual será o futuro 

do MDL, e se o Acordo de Paris tem uma nova perspectiva para esse instrumento econômico 

de mercado. 

Erros e acertos no MDL podem ajudar a desenhar um novo mecanismo mais 

eficiente. 

Há previsão no Acordo de Paris sobre um mecanismo de mitigação de emissões e 

apoio ao desenvolvimento sustentável (6.4). Ou seja, é interesse em manter a finalidade de 

fomentar o desenvolvimento e flexibilizar metas.  

Um problema a ser enfrentado é a possibilidade de melhorar o preço dos certificados 

de redução de emissões, e também, alcançar a efetividade no âmbito da sustentabilidade, 

pois experiências anteriores mostraram-se conflituosas, prevalecendo o interesse econômico 

por obtenção de créditos em detrimento do alcance dos objetivos ambientais. 
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Constatou-se outrora haver uma significativa disparidade entre a infraestrutura 

energética e os objetivos das políticas sobre a mudança do clima (DAVIS, 2010). Dados 

mundiais da infraestrutura atual de energia fóssil existente e projetada para 2018 apontam 

que a situação de ameaça à efetiva descarbonização ainda não se encontra em curso de 

reversão. Nesse senso, urge haver uma mudança em direção ao aumento das fontes de 

energia renovável (TONG et alii, 2019). Essas políticas ou programas de transição 

energética comportam uma nomenclatura identificadora, ao mesmo tempo, da finalidade e 

do processo para a mudança na participação de fontes geradoras na matriz do setor elétrico. 

No caso da UE, as discussões sobre a mudança do clima avançaram sobre a agenda 

de políticas públicas no setor de energia. Instituída em 1993 pelo Tratado de Maastricht, a 

UE foi criada tendo como órgão executivo supranacional a Comissão Europeia, que, segundo 

Romano (2014), embora tenha formulado propostas ambientais para o setor energético como 

um desdobramento da participação na Conferência ONU de 1992, não obteve aceitação do 

Conselho da UE. 

Na década de 2000, durante a vigência do Protocolo de Kyoto, o Conselho da UE foi 

se tornando mais ativo nas questões ambientais e climáticas endereçadas ao setor 

energéticos, e o fez por meio de diretivas. Estas, contudo, não eram obrigatórias, mas 

voluntárias (ROMANO, 2014). 

Na evolução da atuação política do bloco da UE e de seus órgãos de funcionamento, 

uma característica em particular se notabilizou: 

 

(...) a política energética dialoga, de um lado, com a questão ambiental, em 

particular a questão climática, e, de outro lado, com a segurança de 

fornecimento e dependência externa. As políticas energéticas pretendem, 

portanto, agir nas duas frentes com um discurso de convergência e sinergia, 

embora isso nem sempre seja automático. 

(ROMANO, 2014, p.127) 

 

Com vista à aproximação das agendas, o Parlamento da UE aprovou em dezembro 

de 2008 uma importante política energética, chamada de “Pacote clima-energia”, ou “Pacote 

20/20/20”, um conjunto de leis prevendo o aumento de 20% de participação de energias 

renováveis, a meta de 20% de redução nas emissões de GEE com relação aos níveis de 1990, 

e 20% no aumento eficiência energética, até o ano de 2020. Nesse pacote, incluem-se a 

Decisão 406/2009, sobre o compromisso de redução das emissões (Considerando 4) e do 

consumo de energia (Considerando 5), e a Diretiva 28/09, referente ao aumento no uso de 

fontes de energia renovável e as metas para cada Estado-membro (art. 3.1). 
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A UE deu novos poderes ao Parlamento Europeu e ao Conselho com a aprovação do 

Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 2009. Esse tratado foi um marco no ativismo 

europeu. A partir de então, as políticas energéticas passaram a endereçar as questões 

ambientais por meio do art. 194 do Tratado sobre o Funcionamento da UE, que 

expressamente menciona dentre os objetivos dessas políticas a segurança, a eficiência, a 

economia e o desenvolvimento de energias renováveis. 

Apesar de algumas dificuldades na esfera nacional de seus membros e dos riscos de 

abastecimento na importação de energia fóssil, os esforços da UE no âmbito comunitário 

para o desenvolvimento de uma política energética engajada com os interesses ambientais e 

climáticos tornaram-se conhecidos pela atuação em organismos internacionais, como na 

IEA/OCDE (ROMANO, 2014). 

Na UE há uma convergência entre os instrumentos necessários para se promover a 

segurança e competitividade energética de um lado, e a redução das emissões de gases do 

efeito estufa de outro. O que propicia sinergias entre as ações pela busca de um suprimento 

seguro de energia e as estratégias para o uso de energias alternativas em direção a um 

processo de transição energética sustentável de descarbonização da economia. Para a UE, a 

diminuição da dependência fóssil pode estar no mesmo caminho do aumento da segurança 

no abastecimento. 

O exemplo da visão convergente entre política energética e climática, apesar de suas 

características particulares na UE, não está descartado como modelo estratégico para outros 

países. A evolução do problema climático e sua pertinência com o setor energético acenam 

no sentido da busca por soluções que contemplem o endereçamento de políticas públicas 

adequadas para atuar em duas frentes, ora focada na preocupação com o fornecimento 

contínuo de energia, ora focada na meta de redução de emissões de gases do efeito estufa. 

A solução simultânea para as duas frentes de ação pode estar em empreender esforços 

conjuntos visando a descarbonização do setor elétrico, um segmento econômico em que as 

fontes emissoras desempenham um relevante papel. 

Incumbe a cada Estado incorporar os princípios e mecanismos internacionais e 

desenvolver as próprias políticas de mitigação e adaptação para alcançar os objetivos de 

conter o aquecimento global e de remediar as consequências das mudanças climáticas. 

Em vista da necessidade de maior envolvimento do setor de energia com as políticas 

climáticas, as medidas que visam reduzir as emissões encontram na transição energética um 

objetivo a ser alcançado. A descarbonização poderá ser alcançada conforme progride a 

participação das renováveis na matriz energética dos países. 
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Os instrumentos de incentivo às fontes renováveis podem ser de grande relevância 

para o Estado promover e estimular indiretamente a indústria da energia e assim alcançar 

concomitantemente as finalidades de segurança energética e de enfrentamento do 

aquecimento global. 

 

 

1.3.2 O incentivo para o Direito Econômico  

 

O incentivo é um elemento importante ao desenvolvimento do setor elétrico. 

Considerando as premissas de avanço econômico-ambiental-social, as fontes renováveis 

podem ser estimuladas por meio de políticas públicas específicas visando a conjugação dos 

interesses em um modelo de funcionamento que melhor agregue as necessidades coletivas. 

Essas políticas são bastante diversificadas pelo mundo. 

Como exposto nas seções anteriores, as políticas de incentivo à promoção de energias 

renováveis propostas pelas disposições da Convenção Quadro, no Protocolo de Quioto etc., 

têm como propósito reduzir a quantidade de emissões causadoras das mudanças climáticas. 

Portanto, nessas políticas, a questão do incentivo está direcionada, ainda que indiretamente, 

ao clima. 

Na definição da meteorologia, o clima é o “conjunto das condições do tempo2 

(temperatura, pressão, umidade etc.) de uma região ou de um período” (HOUAISS; 

VILLAR; FRANCO, 2015, p.219). 

O ser humano depende do clima não apenas para realizar atividades externas 

individuais, como trabalho, esportes, lazer e de cunho cultural ou religioso, mas 

especialmente para o desenvolvimento da atividade econômica, como agricultura, pastoreio, 

silvicultura, produção de energia etc. Um clima inóspito poderá inviabilizar qualquer 

tentativa de habitação em um lugar ou região. Além disso, o clima influencia nas condições 

das demais formas de vida e mesmo nas leis físicas e químicas que regem a matéria, de modo 

que os sistemas possuem uma enorme relação de dependência com o clima. Há portanto o 

estabelecimento de uma forte interrelação entre o clima e os demais elementos que compõem 

o ambiente. 

O clima possui a natureza econômica de “bem coletivo”, que são aqueles que “podem 

atender concomitantemente à necessidade de um grupo mais ou menos amplo de pessoas e, 

 
2 Elementos atmosféricos temporários, diários. 
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até mesmo, dos cidadãos em um país, como um todo” (NUSDEO, 2020, p. 33). Portanto, 

diferentemente dos bens de natureza econômica “exclusivos”, a fruição do clima para 

satisfação das necessidades por um indivíduo não exclui, a princípio, a sua disposição em 

relação às necessidades dos demais. 

Os bens coletivos são também chamados de bens públicos na linguagem econômica, 

ou public goods, utilities, etc. Suas características são de não exclusividade e não rivalidade. 

Não exclusividade, porque é impossível ou muito caro excluir os demais indivíduos do uso 

privado desses bens para a satisfação das necessidades. Não rivalidade, porque cada 

indivíduo apropria-se de uma quantidade para si dele que não reduz sua disponibilidade aos 

demais (NUSDEO, 2018, p. 18). 

O clima é assim um bem coletivo. O indivíduo pode dele usufruir para a satisfação 

de suas necessidades, sem que seja economicamente viável a individualização desse uso, e 

sem que esse uso venha a diminuir a capacidade total disponível do clima de satisfazer a 

necessidade dos demais indivíduos. 

A característica do clima como um bem coletivo para a Economia traz uma questão 

subjacente, que é a questão da falha de incentivos (NUSDEO, 2018). 

“Uma economia fundada apenas no mercado tenderá a discriminar fortemente os 

bens coletivos e a exagerar a produção de bens exclusivos” (NUSDEO, 2020, p. 131). 

Seguindo este raciocínio, sem uma atuação do Estado sobre a atividade econômica, por meio 

da preferência revelada, os consumidores manifestam sentimentos e ações que priorizam a 

escolha pela produção de bens e serviços que poderão ser apropriados pelo indivíduo com 

exclusividade, preterindo assim a alocação de recursos para atividades relacionadas aos bens 

coletivos. 

A energia elétrica fornecida a um determinado imóvel é um bem exclusivo, porque 

seu uso pode ser individualizado e exclui os outros usuários (exclusividade). Sua geração 

poderá ocorrer por fontes fósseis ou por fontes alternativas. No entanto, a proteção climática 

proporcionada pelas fontes alternativas não gera nenhum benefício econômico em relação 

às fontes fósseis, de modo que a escolha por uma delas se dará por outros critérios. 

As energias renováveis são uma fonte alternativa às energias fósseis, por diversas 

razões, mas especialmente porque possibilitam um maior efeito de descarbonização e 

proteção do clima. Assim, a indústria de energias renováveis, enquanto orientada ao 

propósito derradeiro de primar pela proteção de um bem público, o clima, por meio da 

redução de emissões causadoras do efeito estufa, irá enfrentar o problema comum da falha 

de incentivos do mercado para a produção daquelas energias. 
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As energias convencionais por fontes fósseis, contrariamente, estão alicerçadas em 

uma estrutura que possibilita com maior intensidade a produção de bens exclusivos, já que 

não estão firmadas necessariamente na premissa de proteção climática e não alocam recursos 

para a redução de emissões. Há um desinteresse dos agentes de mercado em produzir bens 

relacionados à proteção do clima, visto que este não poderá ser fruído individualmente, e 

portanto não poderá expressar a preferência do consumidor por meio de um preço pelo qual 

ele está disposto a pagar por essa fruição. 

 Para evitar essa situação, as fontes renováveis precisarão produzir bens exclusivos, 

ou seja, energia elétrica a preços competitivos, uma vez que não poderá contar com os 

benefícios coletivos da estabilidade climática como um fator de formação de preço. Em 

outras palavras, o consumidor não está disposto a pagar pela proteção do clima, e os agentes 

econômicos entendem esse comportamento, evitando colocar seus recursos produtivos à 

disposição dos bens coletivos. Há um desincentivo ao investimento privado em economias 

que promovem a proteção climática, porque delas a princípio não se poderão extrair 

rendimentos. 

Assim, seguindo na direção das regras naturais de mercado, tão somente, a 

preferência dos consumidores manifestada pelo comportamento econômico individual será 

de não proteção do clima, porque este pode ser adquirido sem sacrifício de renda. Ou seja, 

os consumidores optarão pelas fontes fósseis. Ainda que indiretamente. Com menos recursos 

disponíveis, a indústria de energias renováveis encontrará significativos obstáculos para o 

seu desenvolvimento e expansão. 

Em suma, as regras de mercado padecem de uma incapacidade em alocar recursos de 

maneira eficiente para a produção de bens que tenham a coletividade como beneficiário. 

Baseado nessas premissas, o Estado poderá encontrar uma motivação para incentivar 

a indústria de energias renováveis. E essa motivação poderá permanecer até a superação da 

falha de incentivos nesse mercado. 

As modalidades de atuação do Estado no âmbito do domínio econômico são descritas 

por Eros Grau (2004, p.132): 

 

Afirmada a adequação do uso do vocábulo intervenção, para referir atuação 

estatal no campo da atividade econômica em sentido estrito (“domínio 

econômico”), reafirmo a classificação de que tenho me valido, que 

distingue três modalidades de intervenção: intervenção por absorção ou 

participação (a), intervenção por direção (b) e intervenção por indução (c). 
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Detalha Eros (2004, p. 133) que a primeira modalidade de intervenção do Estado 

sobre o domínio econômico (absorção) ocorre nos casos de monopólio da atividade pelo 

Estado, ou seja, quando a titularidade da atividade, antes exercida pelos particulares, torna-

se uma exclusividade do Estado, como no caso das atividades descritas no art. 177 CF. Outra 

forma de ocorrer a primeira modalidade de intervenção (participação) está na constituição 

de empresas pelo Estado, que passarão a competir sob o mesmo regime de direito privado 

com as empresas privadas, como encontramos no art. 173 CF. Em ambos os casos, as 

atividades que o Estado passará a exercer são aquelas consideradas como econômicas no 

sentido estrito, ou seja, próprias da iniciativa privada. A diferença está na dimensão da 

participação estatal, pois se a entrada for apenas parcial, terá havido a intervenção por 

participação. Mas, se a entrada for total, excluindo a possibilidade de participantes privados, 

a intervenção será por absorção. 

Prossegue Eros (2004, p. 133-134) observando que as outras modalidades de 

intervenção (direção e indução) são indiretas, ou seja, o Estado não participa diretamente da 

atividade econômica, mas age na função de regulá-la. Assim, o Estado poderá por meio da 

coercitividade criar mecanismos ou normas estabelecendo ações obrigatórias aos agentes 

econômicos. Estará assim intervindo na atividade econômica por direção. Ou ainda, o Estado 

poderá utilizar meios voluntários de conduzir os agentes econômicos aos fins colimados, 

intervenção na modalidade por indução. 

Podemos deduzir que a modalidade de intervenção do Estado sobre a atividade 

econômica que Eros classifica como indução corresponde ao que a Constituição Federal 

refere como “incentivo” no art. 174 CF. Principalmente, devido à seguinte assertiva: 

 

No caso das normas de intervenção por indução defrontamo-nos com 

preceitos que, embora prescritivos (deônticos), não são dotados da mesma 

carga de cogência que afeta as normas de intervenção por direção. Trata-

se de normas dispositivas. Não, contudo, no sentido de suprir a vontade 

dos seus destinatários, porém, na dicção de Modesto Carvalhosa, no de 

“levá-lo a uma opção econômica de interesse coletivo e social que 

transcende os limites do querer individual”. Nelas, a sanção, 

tradicionalmente manifestada como comando, é substituída pelo 

expediente do convite – ou, como averba Washington Peluso Albino de 

Souza – de “incitações, dos estímulos, dos incentivos, de toda ordem, 

oferecidos, pela lei, a quem participe de determinada atividade de interesse 

geral patrocinada, ou não, pelo Estado”. Ao destinatário da norma resta 

aberta a alternativa de não se deixar por ela seduzir, deixando de aderir à 

prescrição nela veiculada. Se adesão a ela manifestar, no entanto, resultará 

juridicamente vinculado por prescrições que correspondem aos benefícios 

usufruídos em decorrência dessa adesão. Penetramos, aí, o universo do 

direito premial. 
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A sedução à adesão ao comportamento sugerido é, todavia, extremamente 

vigorosa, dado que os agentes econômicos por ela não tangidos passam a 

ocupar posição desprivilegiada nos mercados. Seus concorrentes gozam, 

porque aderiram a esse comportamento, de uma situação de donatário de 

determinado bem (redução ou isenção de tributo, preferência à obtenção 

de crédito, subsídio, v.g.), o que lhes confere melhores condições de 

participação naqueles mesmos mercados. (2004, p.134-135). 

 

Segundo Eros, o comportamento sob a intervenção por indução é exercido 

voluntariamente, e não imposto pelo Estado, ou seja, mediante a coleta da adesão do agente 

econômico interessado. E sendo extensível a proposta de incentivo a todos os agentes 

indiscriminadamente, podemos concluir que a mudança de posição do agente incentivado 

perante seus concorrentes, diante dos benefícios ou vantagens decorrentes da aceitação, não 

implica erro ou falha de tratamento econômico, mas apenas uma consequência ou efeito da 

própria ferramenta estatal. 

Além da fiscalização e do planejamento, a CF enumera a função de incentivo que, se 

tomada na proporção da descrição de Eros para as modalidades de intervenção sobre a 

atividade econômica, além de dotada de interesse estatal e de voluntariedade do agente 

econômico, criando um vínculo jurídico entre os envolvidos, contempla concretamente a 

prestação (ou doação) de bens, como a redução ou isenção fiscal, a preferência para a 

obtenção de crédito privilegiado, o recebimento de subsídios, e outros. Essa situação não 

contraria os princípios da atividade econômica expressos na CF, mas reforça a possibilidade 

de intervenção do Estado em determinadas situações relacionadas com o interesse público 

no desenvolvimento de determinadas atividades extrativas, industriais ou comerciais. 

Similarmente, a CF, art. 3º, enumera como objetivo fundamental “garantir o 

desenvolvimento nacional” e “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais”. E reproduz este objetivo de redução das desigualdades 

sociais e regionais dentre os princípios da ordem econômica. 

Nota Eros que a regulação da ordem econômica no âmbito da CF de 1988 é reflexo 

de um movimento de transformação ou passagem, das chamadas Constituições liberais para 

uma Constituição em que a ordem econômica, juridicamente considerada, é uma ordem 

econômica intervencionista: 

 

A transformação que refiro se dá no instante em que as precedentes ordens 

econômicas (mundo do dever-ser) passam a instrumentar a implementação 

de políticas públicas. Vale dizer: no instante em que a ordem econômica – 

parcela da ordem jurídica -, já instalada no nível constitucional, passa a 
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predicar o aprimoramento da ordem econômica (mundo do ser), visando à 

sua preservação. 

 

O direito é afetado, então, por uma transformação, justamente em razão de 

instrumentar transformação da ordem econômica (mundo do ser). 

 

Que essa transformação, no mundo do ser, é perseguida, isso é óbvio. 

Retorno à leitura do art. 170 da Constituição de 1988: a ordem econômica 

(mundo do ser) deverá estar fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa ... A ordem econômica liberal é substituída pela ordem 

econômica intervencionista. (2004, p.65) 

 

Embora a função de incentivo não seja vedada aos Estados juridicamente 

estruturados por Constituições liberais, é em decorrência da evolução dos direitos sociais e 

econômicos, promovidos por meio de políticas públicas, que a implementação desses 

direitos passou a figurar como objetivo das novas constituições. A ordem econômica decorre 

da ordem jurídica e preceitua uma série de deveres e obrigações aos agentes econômicos, do 

que intuímos o poder de se conformar a realidade econômica aos propósitos da lei e do 

Direito. 

A liberdade econômica é uma liberdade enquanto conformada às decisões 

constitucionais. Assim, sem se perder a iniciativa da atividade econômica, assegurada a 

todos que assim pretenderem, ocupa-se o Estado de atuar sobre o domínio econômico dentro 

de um propósito claro e identificado de conferir tratamento isonômico aos agentes para que 

estes possam efetivamente contribuir por meio de suas iniciativas para a promoção do 

desenvolvimento das regiões do país, com redução da pobreza e das desigualdades. 

 

 

1.3.3 O incentivo para o Direito Administrativo 

 

O Estado poderá atuar sobre a atividade econômica de modo a favorecer o 

atendimento aos interesses públicos. Nesse senso, os incentivos econômicos são uma forma 

de atuação estatal na economia. O fomento é uma função estatal. O objetivo principal do 

fomento público é conferir segurança jurídica aos investimentos e atrair recursos para 

determinados setores pouco desenvolvidos, porém considerados importantes para se 

alcançar o cumprimento dos interesses da sociedade. 

O papel estatal de incentivo à atividade econômica possui reconhecimento histórico, 

principalmente na mobilização de vultosas quantias e garantias para a realização de 

determinados empreendimentos, como as grandes navegações nos séculos XV e XVI, a 
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construção de aquedutos, pontes e estradas, as ferrovias do século XIX e as grandes 

autoestradas para veículos terrestres. 

A despeito da compreensão intuitiva de um fenômeno comum à vida do Estado, a 

inquietação doutrinária do mestre espanhol Luis Jordana de Pozas levou à criação da 

categoria “fomento” dentre as atividades estatais, separando-a do serviço público e do poder 

de polícia (controle e proibição). Assim, a atuação estatal pode ser classificada por sua 

natureza como poder de polícia, serviço público ou fomento (POZAS, 1949, p.42).  

O poder de polícia teve o seu auge durante o Absolutismo, sistema vigente 

principalmente entre os séculos XVI a XVIII, na Europa.  

No século XIX, após o surgimento dos ideais iluministas na França e na Inglaterra, 

ganhou força o serviço público, como resultado do modelo de Estado-provedor. 

No século XIX, alcançou grande notoriedade a atividade de fomento, por meio da 

gestão de Javier de Burgos à frente do Ministério do Fomento, na Espanha, sob a regência 

da Casa de Bourbon. 

Com a Revolução de 1868 (“La Revolución de Cádiz”), vieram as críticas dos liberais 

às políticas de fomento ou subvenções. Segundo os mesmos, os negócios havidos entre o 

Estado e as empresas resultaram em imoralidade, corrupção e desigualdade concorrencial 

(PARADA, 2010). Contudo, isso não cancelou a atividade estatal de fomento, mas serviu 

como um meio para aprimorá-la por meio da superação de suas fragilidades. 

No Brasil, esfera federal, a função de fomento foi desempenhada de maneira 

generalizada pelos Ministérios setoriais e também pelo Ministério do Planejamento, 

conforme preconiza a legislação que organiza a estrutura administrativa do Poder Executivo 

(Lei 9649/98 etc.). 

A concepção de fomento na doutrina aparece por diversas vezes como atuação de 

intervenção administrativa na realidade do funcionamento dos agentes econômicos para o 

seu incentivo, no mais das vezes sob a categoria de subsídio ou subvenção (PARADA, 

2010). Nas palavras do professor Rolf Stober, da Universidade de Hamburgo, o fomento tem 

por finalidade “a preocupação da Administração Pública de dar às empresas diferentes 

incentivos para uma determinada conduta econômica esperada como favorável” (2012). 

O Estado pode atuar na economia de diferentes maneiras, sendo o fomento uma 

função estatal de incentivo ao comportamento econômico propício ao alcance de certos 

resultados esperados. Mas o alcance do fomento não se resume à prestação pecuniária ou 

financeira, como no caso de subsídios, que podem em alguns casos ter efeitos negativos na 

iniciativa e inovação empresarial. A influência sobre o comportamento econômico também 
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poderá ser alcançada na criação de condições econômicas, políticas e sociais favoráveis à 

existência e funcionamento de empresas, sem implicar necessariamente prestação material 

(STOBER, 2012). 

O problema na “mentalidade de subsídio” presente em algumas políticas de fomento 

está no risco de se criar problema no campo concorrencial. Empresas em geral poderão se 

queixar da competição desleal em relação àquelas beneficiadas com ganhos subsidiados, e 

há normativos proibindo a atribuição de subsídios quando o equilíbrio do mercado puder ser 

afetado pelos resultados vantajosos concedidos a um grupo de empresas. Por isso, a restrição 

temporal e a previsão de redução gradativa da ajuda (“legislação de ocaso”) são importantes 

para o controle das políticas de fomento por subsídio (STOBER, 2012). 

Em uma visão geral, o fomento pode ser equiparado a uma política abrangente de 

incentivos, seja ela originada na atividade da Administração ou de pessoas particulares em 

posição decisória em relação a outros particulares. Thaler e Sunstein (2009), sob o enfoque 

da Psicologia Comportamental aplicada à Economia, enunciam o exercício das funções 

estatais de proteção com preservação da liberdade individual por meio da promoção de um 

“paternalismo libertário” (proteção e liberdade), sintetizado na iniciativa de adotar ações que 

busquem alcançar como efeito um ajuste no processo mental decisório da pessoa por meio 

da arquitetura das escolhas, induzindo o indivíduo a tomar decisões a favor do seu próprio 

bem estar: o nudge. Os governos podem praticar o nudge sob a forma de fomento público, 

incentivando o particular a agir conforme as finalidades estatais de promoção das condições 

necessárias e favoráveis ao pleno desenvolvimento da personalidade. 

Na compreensão do professor Carlos Ari Sundfeld (apud SOUTO, 2011), o Direito 

Administrativo possui três dimensões: ordenadora, prestacional e fomentadora. Interessa-

nos a dimensão do fomento, em que o Estado incentiva o desenvolvimento das atividades 

privadas de interesse geral. O saudoso advogado e jurista Diogo de Figueiredo Moreira Neto 

classificou a atividade de fomento em fomento econômico e social (apud SOUTO, 2011). 

Floriano de Azevedo Marques Neto (2015), professor da Universidade de São Paulo, 

forneceu os elementos para a formação de um conceito analítico sobre o fomento. Trata-se 

de: a) função administrativa; b) envolvendo a concessão de incentivo ou prêmio (positivo ou 

negativo); c) voltado à atividade econômica; d) cujo destinatário final é beneficiário diverso 

do agente econômico incentivado; e) tendo por finalidade alcançar o interesse público; f) por 

meio de negócio formalizado por adesão voluntária e consensual. 

O Estado poderá promover suas finalidades atuando direta ou indiretamente na 

economia por meio de estímulos positivos ou negativos. Como estímulos positivos, buscará 
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contribuir para a formação de um cenário que favoreça a segurança jurídica, a lucratividade 

dos empreendimentos e o retorno dos investimentos (SOUTO, 2011). Como estímulos 

negativos, poderá criar obstáculos ao funcionamento de algumas atividades consideradas 

contrárias ao interesse público, sem necessariamente proibi-las, beneficiando o 

comportamento custo-benefício quanto às opções por outras atividades. 

Os incentivos positivos são aqueles aptos a formar um cenário favorável a empresas, 

no que poderá ser necessária a configuração de um determinado estado de regras que tenham 

por princípio a segurança jurídica a investimentos e a lucratividade. Para se alcançar este 

cenário, algumas ações governamentais tornam-se extremamente relevantes, como o 

planejamento econômico, o programa de privatização, a regulação econômica e os contratos 

governamentais em infraestrutura (SOUTO, 2011). 

O Estado está autorizado por mandamento constitucional a exercer a função de 

fomento (“incentivo”) da economia (CF, art. 174).  A justificativa está em algumas situações 

nas quais a realidade dos próprios mercados não é capaz por si só de superar as barreiras a 

um funcionamento mais eficiente, concomitante ao interesse estratégico do Estado nelas ou 

quando corresponderem ao bem-estar geral. Sem a complementação por atividade estatal, 

notadas áreas, inseridas dentre as prioritárias ao interesse estatal, podem não apresentar o 

desempenho econômico adequado devido a externalidades negativas, recursos escassos, 

desinteresse por investimento, razões políticas ou a necessidade do alcance de escalas de 

produção (SOUTO, 2011). 

O fomento estatal atua indiretamente sobre a economia e age no interesse do bem-

estar coletivo. O Estado é o responsável pelas ações, mas os agentes executores são as 

empresas. Recai sobre as atividades econômicas. O elemento da consensualidade é 

imprescindível, pois é preciso que as empresas façam a adesão voluntária ao programa de 

fomento. Os destinatários ou beneficiários do fomento são pessoas indeterminadas 

(MARQUES NETO, 2015). 

Pelas características inconfundíveis do fomento, vemos que ele se distingue das 

outras funções estatais, do poder de polícia ou do serviço público. O poder de polícia e 

compulsório e coercitivo, mas o fomento é voluntário. O serviço público atua diretamente 

sobre a economia, sendo o Estado o próprio agente prestador, enquanto que o fomento induz 

o agente econômico a assumir o comportamento favorável ao interesse público. 

As particularidades da função de fomento a tornam única e imprescindível para que 

o Estado venha a alcançar suas finalidades no campo das atividades econômicas. 
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Os incentivos econômicos podem ser portanto ferramentas poderosas a serviço de 

políticas públicas. Induzir o agente econômico a voluntariamente adotar as medidas 

necessárias em troca de benefícios econômicos é uma estratégia inteligente, porque menos 

onerosa do que a intervenção direta na economia e poupa custos com a implementação de 

políticas públicas que visam alcançar os mesmos objetivos buscados pelos incentivos 

econômicos (economiza com medidas de adaptação, por exemplo), com ganhos para os 

particulares. 

Caso em que o particular está em melhores condições que o Estado para executar 

determinadas ações de interesse público, mas que o Estado poderá auxiliar na sua execução 

por meio de incentivos. 

O incentivo estatal é também visto como um imperativo nas áreas em que 

determinada atividade econômica desejada encontra obstáculos intransponíveis ou de difícil 

transposição para alcançar um nível desejável de desenvolvimento. Assim, o incentivo 

encontra também sentido em situações de relativa vulnerabilidade de determinados agentes 

econômicos. 

Nas licitações públicas (leilão ou outras espécies), o procedimento de contratação 

poderá servir como um instrumento a serviço do incentivo estatal. É a chamada “função 

promocional” que o Estado desempenha na licitação, não apenas com o intuito de selecionar 

a melhor proposta, mas também com o objetivo de viabilizar determinadas políticas públicas 

(SAVIOLI, 2018). Portanto, atendendo à função promocional da licitação, qual seja o 

propósito de determinado certame, este poderá incluir dentre os critérios de escolha 

elementos voltados ao incentivo à implementação de políticas sociais ou ambientais por 

meio da ação de agentes de mercado. Essa função é também chamada de “função derivada” 

(ZAGO, 2017), que todavia enxerga a possibilidade de a promoção transversal de políticas 

públicas gerar efeitos colaterais que possam vir a comprometer ou prejudicar a satisfação da 

função primária do poder de contratar do Estado. 

 

 

1.3.4 O incentivo ao uso de energias renováveis nas políticas públicas 

 

Ao longo de décadas, os Estados desenvolvem e implementam diferentes programas 

de incentivos ao uso de energias renováveis. A literatura sobre o tema mostra-nos que as 

políticas de incentivo às fontes renováveis vêm evoluindo continuamente. 
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Estudos do AR4 (IPCC, 2007) salientaram a importância do uso de energias 

renováveis como opções para que as políticas públicas alcancem a meta de redução de 

emissões de gases do efeito estufa. Para tanto, é necessário que os governos constituam uma 

estrutura política subjacente formada por políticas energéticas nacionais, normas 

regulatórias, incentivos fiscais e financeiros e a inclusão da questão climática na definição 

de padrões ambientais. 

Dentre as ações, política e instrumentos utilizados no setor de fornecimento de 

energia para a estratégia de mitigação das emissões, o AR4 (IPCC, 2007) arrola os seguintes:  

 

• redução dos subsídios concedidos a fontes fósseis;  

• tributação ou precificação do carbono; 

• tarifas feed-in para tecnologias em energias renováveis; 

• obrigações de cotas em energias renováveis; 

• subsídios aos produtores de energias renováveis. 

 

Reforçando as indicações do AR4, o AR5 (EDENHOFER et alii, 2014) constatou 

que os desafios políticos e administrativos existentes nos diversos países representaram um 

obstáculo maior à implementação de políticas de incentivo econômico, embora bem aceitas 

pelos trabalhos teóricos em Economia. Desse modo, surgiu uma preferência entre os 

governos pela implementação de políticas setoriais e regulatórias em detrimento das políticas 

de incentivo econômico. 

Não obstante, é fundamental que os governos providenciem o financiamento público 

e a existência de instituições financeiras voltadas ao desenvolvimento para o incentivo a 

investimentos para a redução das emissões de gases do efeito estufa no setor privado, que 

por sua vez é um dos principais responsáveis pelas atividades emissoras. O setor privado 

possui recursos para esse financiamento, mas é importante que os governos atuem nos casos 

em que a prestação for insuficiente (EDENHOFER et alii, 2014). 

O AR5 exemplifica alguns dos instrumentos que as políticas poderão utilizar para o 

incentivo à redução das emissões: seguro de crédito, contratos PPA, tarifas feed-in, 

financiamento concessionário ou descontos, redução de riscos aos investidores privados 

(EDENHOFER et alii, 2014). 

A Diretiva 32/2006 da UE sobre eficiência energética trouxe definições importantes, 

dentre elas (art. 3º, “m”): 
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«Instrumentos financeiros para as economias de energia»: todos os 

instrumentos financeiros, tais como fundos, subsídios, reduções de 

impostos, empréstimos, financiamento por terceiros, contratos de 

desempenho energético, garantia de contratos de economias de energia, 

subcontratação de energia e outros contratos afins disponibilizados no 

mercado dos serviços energéticos por organismos públicos ou privados a 

fim de cobrir em parte ou totalmente os custos iniciais do projecto de 

execução das medidas de melhoria da eficiência energética; 

 

E a Diretiva 28/2009, art. 2º, “k” sobre os support schemes: 

 

«Regime de apoio»: qualquer instrumento, sistema ou mecanismo aplicado 

por um Estado-Membro ou por um grupo de Estados-Membros que 

promove a utilização de energia proveniente de fontes renováveis, 

reduzindo o custo dessa energia, aumentando o preço pelo qual esta pode 

ser vendida ou aumentando, por meio da obrigação de utilizar energias 

renováveis ou de outra forma, o volume das aquisições de energias 

renováveis. Estão incluídos, designadamente, a ajuda ao investimento, as 

isenções ou reduções fiscais, o reembolso de impostos, os regimes de apoio 

à obrigação de utilização de energias renováveis, nomeadamente os que 

utilizam certificados verdes, e os regimes de apoio directo ao preço, 

nomeadamente as tarifas de aquisição e os pagamentos de prémios; 

 

Em uma visão pragmática sobre os incentivos às energias renováveis, menciona 

Braga (2016, p.339) que: 

 

Foram listados 16 incentivos que o mundo avançado de alguma maneira 

pratica. São eles: feed-in-tariff (mecanismo de estímulo à produção de 

energia renovável); cota obrigatória de concessionária de energia elétrica 

para aquisição de fontes renováveis; medição da rede; medição líquida 

(créditos gerados pelo balanço de consumo entre fontes próprias de energia 

renovável do consumidor e as fontes tradicionais utilizadas); 

obrigatoriedade do uso de biodiesel (biodiesel obligation); obrigatoriedade 

do uso de biomassa para geração de calor (heat obligation); certificados 

comercializáveis de energia renovável (tradable REC); subsídio de capital 

e descontos; investimento e créditos fiscais de produção; redução de 

impostos, taxas ou IVA sobre a comercialização de energia; pagamento de 

energia ou geração de créditos fiscais; investimentos públicos, 

empréstimos e financiamentos; e licitações públicas. 

 

Em uma acepção ampla, há diversos incentivos às energias renováveis. Há 

instrumentos de mercado que podem promover o uso dessas fontes quando suficientemente 

competitivas. Há regras regulatórias que podem remover barreiras ou obstáculos. Por isso, 

em um contexto de políticas públicas de estímulo à maior inserção das energias renováveis, 

lastreado pela necessidade de redução das emissões de gases do efeito estufa em todos os 
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setores, os incentivos não se limitam a instrumentos de favorecimento financeiro, mas em 

um conjunto de valores que orientam as decisões governamentais no sentido de contínua 

inclusão das fontes renováveis no planejamento da expansão do setor elétrico. 

Os programas de incentivo às energias renováveis têm um papel de destaque, sendo 

referidos por diferentes autores como responsáveis pela sua expansão em diferentes países. 

Sawyer e Friedlander (1983) discutem a importância das políticas de incentivos 

fiscais (tax incentives) existentes na década de 1980 nos Estados Unidos. O objetivo dessas 

iniciativas foi estimular o uso de fontes de energia renovável, solar e eólica. Os programas 

haviam sido criados por diversos estados americanos, mas começaram a entrar em declínio 

quando perderam o suporte do governo federal, que na época cancelou as políticas de 

incentivos às renováveis instituídas na década anterior. Isto fez com que em alguns estados 

essas políticas fossem as únicas a permanecerem vigentes. 

Nas políticas estaduais americanas de incentivos fiscais, o instrumento utilizado foi 

a isenção fiscal devido à aquisição dos equipamentos necessários para a instalação desses 

sistemas em ambientes domésticos, face aos altos custos de capital inicial. A isenção ocorreu 

sobre quatro espécies de tributos: propriedade, renda, venda a varejo e outras. Há diversos 

estudos indicando ser possível que as isenções tenham influenciado fortemente o 

comportamento dos consumidores, motivando as escolhas deles devido às economias 

obtidas, mas também é possível que isto ocorra devido ao fortalecimento do 

comprometimento com a ideia de energias renováveis (SAWYER; FRIEDLANDER, 1983). 

Critica-se a possibilidade de os programas de incentivos fiscais beneficiarem na 

prática as pessoas mais ricas, enquanto que os grupos de menor renda não possuem o mesmo 

acesso a esses programas. As evidências mostram uma participação bastante desproporcional 

em favor daqueles. Contudo, pondera-se que isto pode ocorrer porque o objetivo do 

programa é favorecer ganhos de escala aos fabricantes e que com o tempo espera-se um 

ganho na eficiência da tecnologia com redução do custo dos equipamentos disponíveis, 

possibilitando um tratamento mais equitativo (SAWYER; FRIEDLANDER, 1983). 

Há o aspecto da comparação dos resultados de uma política de incentivos fiscais na 

instalação de sistemas de energia renovável versus a aplicação do mesmo montante em 

programas de incentivo fiscal à conservação ambiental. Dentro da lógica econômica, é 

preciso ponderar a prioridade entre essas políticas, em vista da limitação dos recursos 

públicos (SAWYER; FRIEDLANDER, 1983). 
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Segundo Cansino e outros (2010), incentivos fiscais são importantes porque reduzem 

os custos da geração de energia renovável. Podem influenciar na decisão de investidores que 

buscam aumentar a taxa de retorno por meio da redução dos custos tributários. 

Embora não haja um incentivo fiscal ideal, no caso dos países da UE, utilizam-se 

muitas espécies conforme as prioridades definidas por decisões sobre políticas públicas, 

como isenções tributárias, descontos, restituições e redução da alíquota tributária sobre 

determinadas atividades (CANSINO et alii, 2010). 

Uma Diretiva da UE autoriza expressamente os incentivos fiscais na geração de 

energias renováveis. O mais utilizado é a isenção sobre o consumo de eletricidade gerada 

por fonte renovável, como na Alemanha, Romênia, Eslováquia, Dinamarca, Suécia e 

Polônia. Outra possibilidade é a redução de tributação sobre outras atividades, como rendas 

individuais, lucros, comércio, propriedade (CANSINO et alii, 2010). 

Os incentivos fiscais atuam complementarmente com outros instrumentos, sendo 

comuns em muitos países onde o crescimento das energias renováveis é expressivo 

(CANSINO et alii, 2010). 

Países integrantes da UE praticam incentivos fiscais por meio da aplicação de taxas 

diretas ou indiretas. Segundo o trabalho de Cansino e outros (2010), é possível descrever 

essas duas espécies de incentivos fiscais como a seguir: 

Taxas diretas. Utilizam diferentes bases de incidência: 

- Sobre a renda individual: Na República Tcheca e em Luxemburgo, é uma isenção 

da taxa sobre a comercialização da energia renovável ou autoprodução por fonte renovável, 

promovendo assim o maior consumo dessa fonte. Na Bélgica e França, a isenção é sobre os 

custos de instalação de sistemas domésticos de fontes renováveis, que pode ser deduzido do 

imposto de renda a pagar; 

- Corporativa (investimentos): permite a isenção parcial de tributos sobre 

rendimentos empresarial devido à instalação de sistemas de geração de energia renovável 

em empresas ou em usinas de energia renovável; 

- Propriedade: Itália e Espanha concedem percentuais menores de incidência do 

imposto sobre a propriedade quando instalados sistemas de energia renovável na geração de 

eletricidade e conforto térmico, por um limite de tempo. 

Taxas indiretas: com base na Diretiva do Conselho Europeu 2003/96, países 

membros podem reduzir as taxas visando incentivar as energias renováveis, desde que não 

prejudiquem o mercado interno e a concorrência. 
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- VAT (value added tax): reduz a alíquota de incidência do VAT sobre operações 

relacionadas às energias renováveis, podendo favorecê-las indiretamente (França, Itália, 

Portugal); 

- sobre o consumo de energia renovável: porque não polui, não cria externalidades, 

não precisa ser taxada. Na Suécia, foi criada uma isenção temporária para a geração de 

eletricidade eólica (bônus ambiental). 

Ecotaxa dos Países Baixos (regular energy tax – REB): que incide apenas no 

consumo de eletricidade e gás por fontes convencionais. Na Finlândia, o tributo sobre o 

consumo de energia elétrica é instituído em diferentes categorias. O objetivo é reduzir o 

preço das energias renováveis, concedendo a elas um subsídio que reduz o custo com a 

tributação. Energia eólica recebe 6,9 euros por MWh (CANSINO et alii, 2010). 

Outra possibilidade recorrente de política de incentivo às energias renováveis é o 

financiamento dessas fontes visando carrear importantes recursos para a viabilização 

econômica do projeto e a superação de problemas de custos que poderiam tornar o 

empreendimento menos atraente do ponto de vista do retorno lucrativo. 

Existem dois aspectos de grande relevância quanto aos desafios envolvendo a 

obtenção de financiamento para projetos de energia renovável. Um deles é o capital inicial 

para projetos elétricos. Em relação às fontes convencionais, as fontes alternativas demandam 

quantidades maiores de recursos para a implantação de unidades geradoras. E outra 

desvantagem comparativa é que projetos de energia alternativa apresentam-se em menor 

escala, proporcionando riscos maiores devido a incertezas quanto à tecnologia e aos recursos 

disponíveis (ABDMOULEH; ALAMMARI; GASTLI, 2015). 

Usinas convencionais, como termelétricas e nucleares, costumam receber uma 

quantidade significativa de subsídios e auxílios para a construção e funcionamento, 

possibilitando a formação de um nível de estrutura e tecnologia com grande redução de 

custos de produção. Nessa situação, investidores poderão preferir projetos de fontes 

convencionais, para os quais os recursos financeiros necessários podem se apresentar 

relativamente menores. O que muitas vezes não é o caso quando se tratam de projetos de 

energia renovável. 

Conforme a situação, uma análise comparativa sobre os custos de projetos para 

diferentes fontes poderá mostrar em que medida novos investimentos em energias 

renováveis poderão apresentar problemas de competitividade. Nestes casos, é importante 

que o governo reserve recursos para a superação desses obstáculos, além de delinear políticas 

para atender com o problema dos custos de entrada e de desenvolvimento tecnológico. 



83 

 

Há uma correlação entre a existência de recursos financeiros e o desenvolvimento de 

tecnologias em energias renováveis. Nos países em que os institutos de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) estão devidamente estabelecidos, há também disponíveis 

empréstimos sob condições favoráveis disponibilizados por um número maior de instituições 

financeiras (ABDMOULEH; ALAMMARI; GASTLI, 2015). 

As instituições financeiras, públicas ou privadas, podem oferecer financiamentos sob 

a forma de subsídios ou empréstimos disponibilizados para cobrir custos de capital ou 

operacionais, sendo relevante o papel dos governos elaborar e aprovar políticas que 

proporcionem esses financiamentos (ABDMOULEH; ALAMMARI; GASTLI, 2015). 

As instituições públicas podem financiar projetos de energia renovável por meio de 

bancos estatais ou de recursos de orçamento público, e as instituições privadas, por meio de 

bancos e organizações de capital de risco (ABDMOULEH; ALAMMARI; GASTLI, 2015). 

A política que se tornou mais utilizada para o desenvolvimento das energias 

renováveis é aquela que utiliza as tarifas feed-in (FIT) como instrumento de política, em que 

o distribuidor ou operador do sistema de transmissão estabelece com o gerador um contrato 

de compra (purchase agreement) de longo prazo, pagando um preço ajustado pelo kWh 

produzido. Registram-se experiências nos EUA (Public Utility Regulatory Policy Act – 

PURPA, 1978), Canadá, Alemanha (Lei de Feed-in da Eletricidade – StrEG, 1990), Espanha 

(RD 661, 2007) além de em outros países da Europa (COUTURE et alii, 2010). 

Menciona-se a experiência da Dominion Energy, Estado de Virgínia, nos Estados 

Unidos, que adotou voluntariamente a política FIT para geradores de energia fotovoltaica. 

A empresa celebra contratos com duração de cinco anos e paga 15 centavos de dólar 

americano por quilowatt hora injetado na rede (BRAGA, 2016, p.301). 

Os contratos são entabulados contendo diferentes faixas de pagamento, que podem 

variar conforme a tecnologia escolhida, a qualidade do recurso, a dimensão do projeto, sua 

localização e o tempo da instalação. Por exemplo, contratos com fontes intermitentes como 

o vento podem nivelar os pagamentos ao gerador conforme os meses de maior ou menor 

disponibilidade do recurso (COUTURE et alii, 2010). 

Além disso, são conhecidos dois modelos diferentes de FIT: preço-fixo e preço-

prêmio (Espanha, Países Baixos). No preço-fixo, as faixas de pagamento são fixas, definidas 

independentemente dos preços de mercado, e por um período determinado. A estabilidade e 

regularidade desses contratos permite dimensionar os custos globais do projeto, favorecendo 

a obtenção de financiamento, e eliminar riscos de preços no mercado. No preço-prêmio, o 

pagamento é determinado com base no valor da eletricidade no mercado spot, acrescido de 



84 

 

uma parcela bônus ou prêmio, que poderá ser mensurada por critério pré-determinado ou 

variável. Esse contrato não elimina riscos, mas garante um pagamento superior ao do preço 

de mercado, possibilitando ajustes no prêmio conforme a mudança nos preços da 

eletricidade, modulando os resultados financeiros dos geradores (COUTURE et alii, 2010). 

As tarifas FIT são um forte incentivo às renováveis, pois ajudam a acelerar o 

desenvolvimento da tecnologia, propiciando um rendimento estável e seguro para o gerador. 

Contudo, é preciso estabelecer mecanismos de controle de preço. Do contrário, os preços 

poderão se elevar muito devido às condições contratuais específicas (ACKERMANN; 

ANDERSSON; SÖDER, 2001; COUTURE et alii, 2010). 

A percepção econômica é que, como o preço total pago pelo feed-in acaba superando 

o das fontes convencionais, na prática é uma forma de fazer com que os usuários subsidiem 

indiretamente o custo da tecnologia. 

O modelo de preço-prêmio veio após críticas da Comissão da UE sobre o subsídio às 

energias renováveis no modelo preço-fixo, com fixação antecipada das tarifas, num cenário 

de quase total eliminação de risco aos projetos. No entendimento da Comissão, isso estaria 

prejudicando o desenvolvimento dos mercados de eletricidade, que poderiam se beneficiar 

de avanços tecnológicos com ganho na redução de preços. Nesse sentido, a emenda de 2014 

à Lei de Fontes de Energia Renovável, de 2012, na Alemanha, deu razão à Comissão e tornou 

obrigatória a contratação de FITs na modalidade de preço-prêmio (SCHOMERUS, 2016). 

Problemas na competitividade das energias renováveis precisam ser observados, pois 

é um claro pré-requisito para a melhoria do mercado, não apenas quanto aos aspectos 

econômicos, mas destacadamente pela promoção das características distintas dessas 

alternativas.  

Debates originados pela Comunidade Europeia relembraram a importância do 

aspecto da competitividade para assegurar que os mercados sejam eficientes, inclusive no 

caso daqueles incentivados e regulados pelo próprio Estado (LINOTTE; ROMI, 2003). Isto 

porque a concentração econômica em suas variadas formas é uma falha de estrutura do 

mercado, porque inibe as ações de decisão e controle sobre preço e quantidade de produtos 

e serviços (NUSDEO, 2020). 

Além desses incentivos, muitos estados americanos adotaram concomitantemente 

políticas de incentivo conhecidas como renewable portfolio standards, ou RPSs (BRAGA, 

2016). Esse modelo de política obriga todo distribuidor a adquirir créditos de energia verde 

(RECs) que corresponda a uma proporção em kWh de sua compra anual por energia elétrica. 

Os RECs são emitidos para cada kWh de eletricidade gerada por fonte renovável e, após 
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procedimento de certificação pelo governo ou pessoas devidamente autorizadas, podem ser 

comercializados diretamente ou por meio de um corretor (RADER; NORGAARD, 1996). 

No programa RPS, o percentual (ou cota) de aquisição que define o modelo (padrão) 

pode ser fixado pela legislação ou pelo ente da Administração responsável pela regulação 

do setor, a partir dos dados e estudos dos critérios que melhor definam os objetivos 

pretendidos em renováveis, sujeito à revisão periódica. A sugestão é que no início o 

percentual seja de 1% a 2% para enfrentar barreiras e falhas de mercado, e depois seja 

ampliado mais rapidamente se o objetivo for a sustentabilidade do setor. Podem também ser 

definidos preços-teto se o padrão for impactar os custos dos distribuidores, mas é preciso 

observar que há riscos ao funcionamento do mercado de RECs (RADER; NORGAARD, 

1996). 

Sobre o modelo RPS, diz-se que surgiu como proposta durante a discussão sobre a 

produção na reestruturação do setor de energia. Partindo do pressuposto de que as regras de 

mercado possuem falhas, há portanto necessidade de atuação estatal por meio de políticas 

públicas para incentivar a eficiência do mercado em alcançar os objetivos sociais, como no 

caso da sustentabilidade. Segundo autores, a proposta mais promissora para se conseguir 

promover o desenvolvimento sustentável depende da implementação de políticas RPS, que 

inclusive poderão promover uma integração de mercados regionais de RECs e mesmo a 

instituição de um RPS nacional (RADER; NORGAARD, 1996). 

Outras políticas de RPS também foram identificadas na Austrália e em países da 

Europa, como o Reino Unido (do RO -RPS- para o CfD; feed-in e LCCC), a Itália e a 

Dinamarca (BRAGA, 2016 p.345). 

Os países baixos implantaram um sistema de cotas em fevereiro de 1998. Esse 

governo estabeleceu que a cota anual dos distribuidores deveria ser de 3% do total de energia 

consumida em renováveis (ACKERMANN; ANDERSSON; SÖDER, 2001). 

Analisando-se o RPS, diz-se que essa política de padrão mínimo visando maior 

inserção de energias renováveis poderá proporcionar os seguintes benefícios: ao incentivar 

regularmente as fontes renováveis, estimula por eficiência econômica a redução dos custos 

desses geradores; favorece que o governo alcance metas ambientais, como a redução de 

emissões de gás carbônico, por meio do ajuste sobre o percentual-padrão; e alivia o governo 

de empregar recursos financeiros ou orçamentários e de gestão para o seu funcionamento, 

que acabam sendo custeados pelos próprios usuários (BERRY; JACCARD, 2001). Implícita 

está a ideia de que o RPS é útil à solução de problemas de competitividade das fontes 
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renováveis em relação às fontes convencionais, subsidiadas, e por causa do problema de 

externalidades. 

Apesar do pouco conhecimento empírico, estima-se que o mercado de RECs tenha o 

potencial de se tornar competitivo, podendo chegar à sua negociação em um regime de bolsa 

de valores. O aumento do valor de RECs pode gerar incentivo a novos projetos em energia 

renovável (ACKERMANN; ANDERSSON; SÖDER, 2001). Por outro lado, o interesse no 

mercado de RECs poderá ser restringido a um pequeno grupo de investidores de maior 

capital que puder fazer frente aos altos custos iniciais, portanto sob riscos maiores, 

principalmente na ausência de preço mínimo para os certificados (SCHOMERUS, 2016). 

Outra política para a solução do problema de modicidade e competitividade é a 

utilização do mecanismo de leilões de energia renovável. Os projetos de energia renovável 

submetem suas ofertas de quantidade por fonte (eólica, solar, por exemplo) e os interessados 

competem pelos lances de preço. O menor preço é considerado vencedor (SCHOMERUS, 

2016).  

Outras formas de incentivo podem funcionar por meio dos leilões. O mecanismo de 

lances poderá ser utilizado como ferramenta para a alocação de outros incentivos, como por 

exemplo os FITs e os certificados verdes. (SCHOMERUS, 2016). 

Na Inglaterra e País de Gales há o NFFO (Non-Fossil Fuel Obligation); na Irlanda 

do Norte, o NI-NFFO; na Irlanda, o AER (Alternative Energy Requirement); e na Escócia, 

o SRO (Scottish Renewable Order). Na Califórnia, a Comissão de Energia (CEC) tem o New 

Technologies Account Auction; e há os leilões de energia eólica na França e na Áustria 

(ACKERMANN; ANDERSSON; SÖDER, 2001). 

Os leilões tiveram início em 1990 com o NFFO1 de Inglaterra e País de Gales, sem 

competição direta entre os projetos. Mas no ano seguinte, o NFFO2 realizou a competição 

de projetos por fonte renovável. Os leilões seguintes passaram por mudanças regulatórias, 

onde se observou uma tendência geral de redução nos preços, proporcionando 

competitividade às fontes renováveis no mercado de eletricidade (ACKERMANN; 

ANDERSSON; SÖDER, 2001). 

Embora com algumas diferenças nas regras, os leilões de energia renovável da CEC 

(Califórnia) lograram reduzir a média de preços licitados (ACKERMANN; ANDERSSON; 

SÖDER, 2001). 

Considerando que os preços da eletricidade passam por uma redução, a lógica dos 

leilões é que há o interesse dos projetos em energia renovável em obter contratos de longa 

duração e com risco financeiro previsível, quando se compara a oportunidade de vendas em 
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mercado spot, onde a comercialização de pequenas quantidades de energia pode implicar 

custos maiores (ACKERMANN; ANDERSSON; SÖDER, 2001). 

Hoje muitos países utilizam políticas com mecanismos de leilão para a promoção de 

energias renováveis, o que vem se tornando uma tendência global. De 2009 para o começo 

de 2014, o número de países que negociam eletricidade por fonte renovável por meio de 

leilões saltou de nove para 55 (SCHOMERUS, 2016). 

Embora considerados os mecanismos mais competitivos para a promoção dessas 

fontes, nem todas as experiências com leilões de energia renovável foram bem sucedidas em 

promover uma maior inserção das energias renováveis. Em alguns casos, os interessados não 

se sentiram atraídos, e em outros, os projetos selecionados não prosperaram como esperado. 

Os leilões de energia renovável encontram problemas em atrair projetos nos casos 

em que a tecnologia não se encontra suficientemente madura, o que justifica a preocupação 

de alguns países em adotá-los. A recomendação é que o procedimento de leilão seja aplicado 

nos casos em que a tecnologia alcançou escala de produção e possui larga experiência 

possibilitando a viabilidade de projetos a preços menores. Ficam assim excluídos dos leilões 

de energia renovável os geradores indivíduos (SCHOMERUS, 2016). 

Outro fator importante é a necessidade de um planejamento adequado dos leilões de 

energia renovável. Para se alcançar o preço mínimo proposto, é importante que os custos 

necessários sejam devidamente dimensionados na etapa antecedente à negociação 

(SCHOMERUS, 2016). 

Como visto, há uma enorme gama de políticas de incentivo ao uso de energias 

renováveis. Este trabalho identificou principalmente (1) os incentivos fiscais, (2) os 

financiamentos, (3) as tarifas feed-in, (4) os sistemas de cotas ou RPS e os mercados de 

RECs, e (5) os leilões de energias renováveis. 

Para melhor entender o fenômeno de múltiplas políticas, é preciso considerar as 

dificuldades que as fontes alternativas enfrentam para se inserir e firmar no mercado de 

energia, quando competem com fontes convencionais tecnologicamente desenvolvidas, bem 

estruturadas, auxiliadas por programas governamentais e favorecidas por custos menores de 

produção. Por isso, a competição entre fontes convencionais e alternativas é um fator 

relevante para o desenho de políticas públicas de incentivo à energia renovável e eólica. 

Estudos identificam que as fontes de energia renovável possuem diversas vantagens 

em relação às fontes convencionais. No entanto, as fontes renováveis acabam por se 

apresentar como opções mais caras, uma contradição quanto a essas fontes. 
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É preciso sempre considerar a importância do elemento custo na performance das 

empresas. Altos custos podem inviabilizar uma empresa porque ineficiente, tornando-a 

menos competitiva no mercado ou até mesmo menos interessante do ponto de vista do 

resultado lucrativo ou retorno do investimento. 

As razões para a contradição entre vantagens e desvantagens do uso de fontes 

renováveis estão nas decisões de governos em subsidiar as fontes convencionais e na 

exclusão das externalidades dos custos de produção e da dependência de tecnologias novas, 

portanto que ainda não alcançaram ganhos de escala, nem se beneficiaram de curvas de 

aprendizado. 

Outras políticas existem, logicamente, que não as aqui apontadas, uma vez que as 

condições dos países e os contextos de suas modelagens se mostram bastante ímpares. 

Contudo, as políticas de incentivo mencionadas foram consideradas as de maior relevância, 

tanto no aspecto do desenho global de pacotes de políticas quanto no contexto brasileiro e, 

especificamente, para o caso da expansão da energia eólica no País. 

As políticas públicas dependem de um conjunto de decisões para a sua 

implementação. São escolhas do poder público de reunir determinados objetivos e 

instrumentos contidos nessas políticas que irão possibilitar alcançar os resultados. Essas 

escolhas devem decorrer de um procedimento prévio e lógico de planejamento. 

Cada escolha pode ter o seu momento. A implementação de políticas em cada país 

não é necessariamente escalonada conforme uma ordem histórica de eventos. Nem todos os 

países experimentaram uma mesma ordem de sucessão de diferentes políticas. Ou 

experimentarão. Pelo contrário, o que se observa é que são as características do setor elétrico 

que determinam o melhor momento de cada política. 

O AR5 (EDENHOFER et alii, 2014) aponta que a partir de 2007, data de publicação 

do AR4, houve um movimento crescente dos governos para que o desenho de políticas 

públicas climáticas abrangesse um número múltiplo de objetivos a serem alcançados. 

Segundo Stern, Sovacool e Dietz (2016), nos processos de decisão sobre políticas 

públicas voltadas para clima e energia, é muito importante considerar o contexto de cada 

situação para se decidir sobre as intervenções necessárias. Na maioria das situações, há uma 

preferência por informações fornecidas por fontes consideradas confiáveis previamente 

estabelecidas, mas que carecem de diferentes percepções sobre as implicações das políticas 

debatidas. Propõem assim o desenvolvimento de estudos individualizados, no qual as 

barreiras específicas de cada situação poderão ser identificadas. 
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Se cada política tem o seu momento, então qual seria esse momento para cada uma 

delas? E que critérios dessas políticas deveriam ser observados para melhor identificar a 

política adequada à realidade de cada setor elétrico para cada país?    

Se partirmos do conceito de que os incentivos públicos visam das suporte a uma 

determinada atividade que não se desenvolvem como esperado, por meio de um 

direcionamento voluntário ao qual o interessado adere, então as políticas poderão considerar 

as barreiras ao desenvolvimento no momento de endereçar a respectiva política. 

Em certos casos, isso poderá não ser suficiente. Há outra questão que é saber os 

pontos fracos ou efeitos colaterais de uma política. Nesse caso, é preciso pensar a estratégia 

para minimizar os problemas previsíveis que determinada política poderá acarretar ao 

cenário econômico. 

Por exemplo, fornecer subsídios com recursos públicos parece uma medida de forte 

incentivo à atividade. No entanto, isso poderá diminuir as condições de competição entre 

empresas subsidiadas e aquelas que não recebem subsídios e causar o aumento de preços. 

Sem mencionar o resultado do contingenciamento que o aporte de recursos públicos poderá 

alcançar quando direcionado a uma determinada atividade, tão somente por deixar de ser 

alocada a outras de interesse público. O governo poderá sofrer contestação devido às 

escolhas que faz ao direcionar esses recursos. 

Outro exemplo, promover leilões de energia renovável pode ser uma forma eficaz de 

propiciar a modicidade de preços, mas desde que exista no mercado um número de agentes 

com acesso aos insumos da tecnologia de produção e suficientemente interessados em 

participar deles. E desde que as regras regulatórias sejam bem planejadas considerando a 

necessidade de suprimento da demanda de distribuidores de energia pela aquisição de 

eletricidade. 

Observa-se que em muitos países há uma preferência por “pacotes” de políticas, ao 

invés de políticas isoladas. Os impactos das políticas dependem de diversos fatores políticos, 

sociais e econômicos, a partir dos quais o resultado de uma determinada política poderá ser 

definido a partir da interação com outras políticas complementares (ABDMOULEH; 

ALAMMARI; GASTLI, 2015). 

Alguns autores acreditam que o melhor seria a combinação de políticas para lidar 

com os problemas da maior inserção de renováveis na Europa, como no caso de Itália e 

Reino Unido (modelos híbridos) (POULLIKKAS; KOURTIS; HADJIPASCHALIS, 2012). 
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A interação entre as políticas é uma característica importante de uma estratégia 

pública. Visando diminuir os riscos que cada política poderá trazer se aplicada isoladamente, 

fala-se no desenho de um conjunto de políticas. Essa estratégia é chamada de policy mix. 

O policy mix ocorre em situações de multiplicidade de instrumentos e sinergia entre 

os objetivos perseguidos, em que podemos observar uma concomitância de instrumentos 

vigentes devido a diferentes contextos de políticas públicas existentes e suas demandas 

(ROGGE; KERN; HOWLETT, 2017). 

Cada instrumento poderá trazer efeitos diferentes. Não são absolutos em suas 

soluções. Isto já sugere uma resposta sinérgica. 

As incertezas inerentes aos cenários de atuação, com especial atenção para as falhas 

de mercado, recomendam uma configuração ou desenho que combine diferentes políticas 

públicas (policy mix), pois cada uma poderá alcançar os diversos objetivos por meio de 

estratégias próprias. Assim, menor será o risco de insucesso e maior a facilidade para a 

tomada de decisão (CAMPOS, 2017). 

É importante também atuar em mercados específicos, convergindo a regulação desse 

mercado com outros instrumentos de acordo com as falhas de mercado identificadas e que 

impedem ou dificultam as finalidades das políticas climáticas. Assim, o programa climático 

deve sempre que possível auxiliar o mercado a funcionar corretamente. 

Nos mixes, as políticas complementares (auxiliares) podem ter eficiência alocativa. 

Vale a pena empregar recursos em políticas adicionais para melhorar resultados. Mas é 

preciso considerar o efeito waterbed, que pode reduzir ou neutralizar os efeitos de uma 

política, sem a integração com outras que tratem dos possíveis efeitos colaterais, devido à 

multiplicidade de causas para o problema do clima (DRIESEN, 2017). 

 

 

1.3.5 Políticas de incentivo ao uso de energia eólica 

 

As políticas públicas em energia eólica são implementadas sobre estruturas similares 

às conhecidas para as demais energias renováveis. As referências aos instrumentos utilizados 

pelos países na promoção da fonte eólica reproduzem sistemas e esquemas comuns. 

Nos países em que a energia eólica é utilizada foram criadas políticas públicas 

específicas, compreendendo conhecidos mecanismos, como incentivos fiscais, sistema de 

cotas, subsídios, tarifas feed-in, financiamentos e créditos especiais, metas de 
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implementação, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e outros. Essas políticas 

foram importantes para o crescimento da produção eólica e o desenvolvimento da indústria 

da energia em todo o mundo (SAIDUR et alii, 2010). 

Outros mecanismos foram identificados em políticas públicas em energia eólica 

posteriores. Na UE, uma tendência se observou em submeter a energia eólica aos sinais de 

mercado (GONZÁLEZ; LACAL-ARÁNTEGUI, 2016). 

Segundo estudos da OCDE, em conjunto com a ONU e o Banco Mundial, os parques 

eólicos instalados na Alemanha e na Dinamarca são exemplos de como a tarifa feed-in 

promoveu a expansão deles quando a tecnologia ainda não havia se tornado competitiva. 

Superadas tais barreiras, os países podem utilizar mecanismos direcionados mais 

amplamente para a promoção de energias renováveis e limpas, como padrões de aquisição 

(cotas) e licitações públicas de energia renovável. 

No Brasil, as políticas de promoção e inserção de energias renováveis possibilitaram 

um significativo aumento no uso da energia eólica como fonte de geração de eletricidade 

(TOLMASQUIM et alii, 2016). 

O potencial eólico brasileiro é apontado como um fator importante no 

desenvolvimento de parques eólicos. No entanto, é preciso romper paradigmas em competir 

com estruturas de energia por fonte convencional, endereçando políticas específicas de 

incentivo para a superação de cada obstáculo que se mostrar presente na atração de recursos 

destinados à implantação de fazendas eólicas. 

Constata-se que, como para as renováveis em geral, os obstáculos para o início do 

uso dessas fontes passam pelas etapas de comprovação da viabilidade econômica das 

reservas, do avanço tecnológico e disponibilidade em mercado do material necessário para 

a implementação de fazendas geradoras de energia eólica. Sem falar nos obstáculos à 

transmissão dessa energia. 

Comparativamente, incentivos estatais a empreendimentos eólicos podem contribuir 

com a redução das emissões de gases do efeito estufa, na medida que substituem as fontes 

fósseis (carvão e óleo). Reduzem os riscos de acidente radioativo e o problema da destinação 

final de resíduos no caso de geração termonuclear. Embora não isentas de impactos 

socioambientais, são menos agressivas com o ambiente do que grandes hidrelétricas, que 

inundam consideráveis áreas vegetais e deslocam populações ribeirinhas. Por isso, políticas 

com incentivos à energia eólica podem reduzir perdas coletivas e satisfazer melhor o 

interesse público. 
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As políticas de incentivo no Brasil permitiram o fortalecimento da indústria eólica 

nacional e o aumento do interesse de investidores nos parques eólicos, com maior segurança 

nos empreendimentos e redução de custos e riscos. Além disso, possibilitaram a redução dos 

preços de compra para as distribuidoras e aumentaram a competitividade em relação a outras 

fontes de energia elétrica. Isto possibilitou uma maior participação da eólica na oferta de 

eletricidade, superando problemas no fornecimento decorrentes do declínio na capacidade 

hidrelétrica e também reduzindo emissões de gases de efeito estufa no setor e outros 

impactos ambientais. 

Consoante fonte doutrinária, a expansão da energia eólica no Brasil foi impulsionada 

por dois principais fatores. O primeiro foi a necessidade de diversificação da matriz 

energética nacional por meio de fonte alternativa e o segundo foi o interesse em gerar 

eletricidade por meio de uma fonte mais limpa (LIMA; SANTOS; MOIZINHO, 2018). 

O sistema feed-in é o mecanismo mais utilizado pelos países para o incentivo à fonte 

eólica. Sua aplicação é associada à aceleração da expansão de projetos em energia eólica. 

Enquanto outros mecanismos, embora mais lentos, propiciam uma divisão mais equilibrada 

dos custos necessários para a expansão do modal e aumentam a competitividade entre as 

fontes renováveis. Portanto, não há um desenho único para as políticas públicas de 

promoção. Isso dependerá das demandas que cada país possui direcionadas para o 

desenvolvimento da fonte eólica (DUTRA, 2007). 

O primeiro incentivo significativo à expansão do modal no Brasil foi o PROINFA, 

que teve início em 2004 e permitiu um modelo próprio de financiamento estruturado, 

políticas regionais e subsídio aos preços (tarifas feed-in). Em seguida, o progresso 

tecnológico da indústria e a maturidade da política fizeram dispensar a necessidade de 

subsídios, o que levou ao esquema de leilões de energia, na medida em que a fonte eólica foi 

incluída nesse esquema em 2009, e em 2011 consolidou sua participação na matriz elétrica 

nacional. Destacou-se ainda como influente a linha de financiamento FINAME/BNDES 

(MELO, 2013). 

Segundo Ringer (2014), para vencer os desafios ao desenvolvimento da energia 

eólica, o PROINFA utilizou tarifas feed-in como parte de uma estratégia responsável pelo 

desenvolvimento da indústria eólica, mas que não poderia ser estendido como política devido 

a possíveis problemas para o desenvolvimento da competitividade. Foi portanto sucedido 

pelos leilões para a comercialização de energia, o que permite priorizar fontes mais limpas 

e de menor custo, possibilitaram o atendimento à provisão de energia junto à satisfação do 

paradigma da sustentabilidade. Ainda, o financiamento via BNDES teve notada importância 
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para atender aos altos custos iniciais de investimentos para a aquisição de equipamentos 

voltados a projetos eólicos e aos riscos maiores devido a condições estruturais melhorias na 

ampliação da distribuição e na infraestrutura acesso às usinas. 

Essas iniciativas são reiteradas em outro trabalho como as principais responsáveis 

pelo aumento da geração eólica no Brasil: “Algumas das políticas que mais satisfazem esse 

setor específico são o do PROINFA, os leilões para investimentos em empreendimentos 

eólicos e as linhas de financiamento para suprimento de máquinas e equipamentos pelo 

BNDES” (LIMA; SANTOS; MOIZINHO, 2018, p.227). Assim, tanto o programa 

PROINFA quanto o modelo de leilões de energia eólica e o financiamento do BNDES para 

aquisição de máquinas e equipamentos seriam considerados os grandes motores de incentivo 

à implementação de parques eólicos no território brasileiro, cuja fonte encontra-se em pleno 

desenvolvimento, como evidenciado pelos resultados acarretados pelas políticas e incentivos 

destacados e demonstrados por meio de pesquisa (LIMA; SANTOS; MOIZINHO, 2018). 

A ideia deste trabalho de doutorado é dar sequência às descobertas das pesquisas 

anteriores sobre políticas públicas de incentivo à eólica. Porém, utilizando para tanto uma 

metodologia de estudo de caso (único e holístico), na qual o fenômeno é investigado 

empiricamente por meio de entrevistas semi-estruturadas, além de outras fontes de 

informação.  

Traçando um paralelo entre as políticas de incentivo à fonte eólica no mundo e no 

Brasil, modo geral, vemos que o Brasil utilizou incentivos fiscais, tarifas de geração 

subsidiadas, descontos tarifários, financiamentos aos empreendedores, mecanismo de leilões 

de energias renováveis. As particularidades dessas políticas serão melhor investigadas no 

capítulo sobre o estudo de caso. 
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CAPÍTULO 2 – ESTUDO DE CASO 

 

Como visto no capítulo anterior, na presente situação do desenvolvimento econômico 

e social, as questões sobre a segurança no fornecimento de energia e os riscos da mudança 

do clima são preocupações fundamentais para o planejamento de novas matrizes de produção 

elétrica. A atuação dos governos é crucial para o direcionamento dessas pautas, considerando 

as dificuldades e benefícios na inserção de energias renováveis e as características que a 

indústria eólica assume nesse cenário. 

No Brasil, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética, em 2006, a fonte 

eólica gerou uma quantidade de 342 GWh, o equivalente a 0,08% do total de geração elétrica 

para o país (EPE; MME, 2011). Já em 2018, as usinas eólicas foram responsáveis pela 

geração de 48.475 GWh, alcançando o equivalente a 8,1% do total em energia elétrica (EPE; 

MME, 2019). 

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, a região Nordeste produz 

cerca de 85% da energia eólica do país, que por sua vez atende com mais de 60% do 

suprimento de eletricidade regional; o Sul produz aproximadamente 14% da energia eólica 

nacional (ABEEÓLICA, 2017). 

O Brasil ocupa a 8ª posição ranking mundial de capacidade instalada acumulada em 

energia eólica (MW) (WWEA, 2017; GWEC, 2017, p.18; IRENA, 2018). 

Neste capítulo, o fenômeno de expansão da energia eólica no setor elétrico brasileiro 

é investigado sob a metodologia do estudo de caso, do tipo único e holístico, conforme as 

estratégias e diretrizes a seguir detalhadas e justificadas, considerando o objetivo de se 

entender a dinâmica entre as políticas públicas de incentivo e o fenômeno de expansão 

observado, indagando-se os diferentes processos de implementação e suas implicações para 

outras políticas, os motivos e as razões que foram o motor para esses processos. 

A dinâmica das políticas públicas sobre energia eólica, encetadas sob um modelo de 

programa de incentivos econômicos, é perscrutada conforme a evolução da indústria eólica 

no Brasil, suas demandas e soluções. Apresentaremos uma análise balanceada da atuação 

estatal sobre o setor elétrico e a contribuição para o fortalecimento institucional e de regras 

para a comercialização da energia elétrica por fonte eólica. Serão averiguadas as críticas ao 

modelo de incentivo econômico e quais as possíveis alternativas para a contínua expansão 

da fonte eólica. 



95 

 

Por derradeiro, a partir das evidências levantadas, analisaremos as políticas 

climáticas e socioambientais e o seu desenvolvimento face à política energética, as 

possibilidades de conflitos e harmonizações, sinalizando possibilidades de adequação para 

as políticas de incentivo ao uso da energia eólica. 

 

 

2.1 A METODOLOGIA DO ESTUDO DE CASO 

 

A pesquisa necessita observar os rigores da ciência na compreensão do problema e 

formulação das questões de pesquisa, na identificação de proposições teóricas, na 

observação do evento principal, na coleta de dados, na discussão e contraste entre as 

conclusões iniciais e as teorias e na produção de conhecimento. Para isso, é preciso escolher 

o método científico – ou estabelecer o conjunto deles – e aplicá-lo durante o 

desenvolvimento do trabalho. 

Como pontua a literatura, o método: 

 

é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos 

válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros 

e auxiliando as decisões do cientista. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 

83) 

 

No princípio, a explicação para os fenômenos naturais e sociais que faziam parte da 

existência humana e instigavam questionamentos veio do conhecimento mítico, fundado no 

entendimento a partir de conclusões que evocavam as forças sobrenaturais. Após, o 

conhecimento religioso revelou os fundamentos dogmáticos derivados do sentido de 

divindade para satisfazer a curiosidade humana. Posteriormente, o conhecimento filosófico 

inaugurou o uso da investigação racional e a busca do real para a compreensão desses 

fenômenos. Mas somente a partir do século XVI houve uma consolidação de diferentes 

processos de descoberta no sentido de prestigiar a observação científica e racional voltada à 

compreensão das relações entre os elementos da realidade (MARCONI; LAKATOS, 2003, 

p.83-84). 

O método científico desenvolveu-se sob forte influência do racionalismo cartesiano, 

que favoreceu o progresso das sociedades, mas também permitiu que os recursos naturais 

fossem explorados à exaustão em escala mundial. O que levou a um necessário ponto de 
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inflexão na atividade de descoberta científica da verdade. Assim, a dominação da natureza 

tornou-se um propósito incompleto em vista do dever de cuidado pelos mesmos recursos, de 

cuidados com a “casa comum”. 

O ser humano não pode ser entendido como apartado da natureza, pois possui uma 

relação de dependência com as demais espécies, com quem partilha do uso dos elementos 

ambientais. Alcançar a supremacia existencial do ser humano sobre a natureza pode levar 

também ao seu ocaso. 

Para solucionar os novos dilemas desencadeados pelo espírito de dominação da 

natureza sem noção de cuidado, a pesquisa científica evoca a importância da escolha por 

métodos de pesquisa que visem compreender a complexidade dos fenômenos observados, 

com atenção para a garantia de uma equidade intergeracional pelos recursos naturais. Para 

isso, a verdade a ser buscada não pode ser única e derivada de um procedimento meramente 

da razão. Ela deve, outrossim, contemplar as pequenas verdades que surgem a partir de 

realidades experienciais, de vivências individuais, para então permitir uma observação 

conjunta da reunião das pequenas partes e do mosaico que surge dessa forma de observação. 

A metafísica kantiana e o existencialismo de Heidegger proporcionaram a busca da 

verdade por meio de sua essência, o que aprimorou a metodologia das ciências. É dizer, sob 

as novas concepções, as proposições teóricas precisam ser vistas desvelando-se o pálio sobre 

o objeto da pesquisa. Os métodos de verificação da verdade dependem de um processo em 

que se promove a adequação dessas proposições iniciais (razão humana) ao objeto de estudo 

(fenômeno do mundo real), e não mais o inverso. Isto trouxe um razoável incremento à 

compreensão dos fenômenos colocados sob a lente da ciência. 

Nos tempos atuais, a metodologia científica continua a servir como instrumento 

razoável e imprescindível à produção de conhecimento. Embora seja uma ferramenta mais 

lenta e dispendiosa que os meios não científicos, é a forma mais confiável e duradoura que 

a sociedade possui para alcançar a explicação mais objetiva, acertada e segura para os 

fenômenos mais complexos, sejam eles do mundo natural ou do campo das realidades 

sociais. 

No estudo das ciências sociais, Minayo (2001) questiona as tentativas de objetivação 

dos trabalhos científicos, próprias das ciências naturais. Para tanto, observa três importantes 

questionamentos que contribuem para a cientificidade dos trabalhos. O primeiro é a 

subjetividade inerente à pesquisa envolvendo a observação sobre uma realidade na qual nós, 

como seres humanos estamos inevitavelmente envolvidos como agentes. O segundo é que 

essa subjetividade é carregada de elementos relacionados aos fenômenos e processos sociais 
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que constituem a própria essência das descobertas encontradas. O terceiro é que o método 

nestes casos, embora mantendo um certo rigor, não poderá enfraquecer a diversidade e 

especificidade da natureza humana. 

As especificidades inerentes à realidade dos processos e fenômenos sociais 

demandam pela composição entre a objetividade dos procedimentos científicos e a 

subjetividade da realidade que nos permeia. Assim, para as ciências sociais, é preciso sempre 

construir normas de procedimento que possibilitem um maior aprofundamento do olhar 

sobre o objeto da pesquisa e que se adequem à enorme diversidade de fenômenos sociais 

existentes.   

Diante dos desafios da presente pesquisa, optamos por eleger como método científico 

o estudo de caso e a técnica chamada de snowball (bola de neve). 

 

 

2.1.1 O Estudo de caso sobre o fenômeno da expansão eólica 

 

A escolha do método para o desenvolvimento de uma pesquisa científica está 

relacionada com a espécie de abordagem pretendida com o trabalho. Diante de determinados 

fenômenos com características peculiares, é possível que ao pesquisador não se apresente 

caminho melhor ou mais adequado do que o uso de métodos de pesquisa empírica que 

possibilitem identificar os limites e as implicações desse fenômeno para o Direito. 

Dentre as ferramentas de pesquisa no campo das ciências sociais, o estudo de caso é 

um método indicado quando se pretende obter orientação sobre como conduzir uma 

investigação relacionada a fenômenos sociais complexos (YIN, 2001). 

Como observa Minayo (2001), o objeto das ciências sociais possui importantes 

características que influenciam na criação de uma metodologia adequada aos parâmetros de 

cientificidade, sem abrir mão da apreciação da riqueza dessas manifestações. É preciso 

portanto reconhecer que esse objeto é histórico, ou seja, as sociedades são dinâmicas e 

sofrem transformações ao longo do tempo. Consequentemente, outra característica é a 

consciência histórica desse objeto, pois precisa ser interpretado pelo pesquisador 

considerando o processo coletivo e consciente de ações que constituem e justificam as 

estruturas sociais e os fenômenos observados. 
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É preciso ter em conta ainda que o objeto das ciências sociais é da mesma natureza 

do pesquisador, ou seja, é um processo em que um ser humano estuda outros seres humanos, 

havendo assim uma identidade entre o sujeito e o objeto (MINAYO, 2001). 

Nas ciências sociais, a visão de mundo, tanto do pesquisador quanto nos fenômenos 

sociais estudados, é fortemente influenciada por concepções ideológicas, de modo que 

“ninguém hoje ousa negar que toda ciência é comprometida” (MINAYO, 2001). Sendo essa 

uma condição inerente ao processo de pesquisa, afirmamos ser imprescindível empreender 

esforços na busca pela identificação dos fatos e de seus contextos na investigação científica, 

de modo a proporcionar uma maior objetivação dos resultados obtidos. 

Outra característica importante é que as ciências sociais buscam se aproximar da 

realidade dos fenômenos sociais, considerando suas particularidades, imperfeições e 

também riqueza de conteúdos, que superam a construção de teorias ou enunciados 

racionalizados sobre elas. Por isso, seu objeto é considerado essencialmente qualitativo 

(MINAYO, 2001). 

Diante das características particulares do estudo sobre os fenômenos sociais 

complexos, o ponto de partida metodológico precisa ser estabelecido pela observação do 

momento presente das sociedades constituídas, seus valores e crenças, seguido da indagação 

sobre determinado objeto e suas regressões históricas.  

O processo de escolha do caso a ser estudado poderá ser deflagrado pelo surgimento 

de interesse pelo assunto. Ou o inverso: será a própria pesquisa científica que irá conduzir 

ao interesse pelo caso. Esses dois caminhos são possíveis e irão desembocar no mesmo 

resultado. Porém, tratam-se de dois percursos distintos (MACHADO, 2017). 

Quando o interesse no caso precede a pesquisa, com o avanço dos estudos e a 

elaboração da questão de pesquisa, poderá ser necessário promover um refinamento quanto 

à delimitação do interesse inicial devido ao acervo de conhecimento disponível sobre o 

assunto, considerando ainda os recursos disponíveis e o acesso às fontes de evidência 

(MACHADO, 2017). 

Investigações de fenômenos sociais complexos sugerem a presença das seguintes 

condições: a) a questão de pesquisa é do tipo “como” e “por que”; b) os eventos 

comportamentais não podem ser controlados pela conduta do pesquisador ou replicados 

como experiência de laboratório; c) a pesquisa está focada em acontecimentos 

contemporâneos ligados a fatos históricos que se projetam no tempo presente (YIN, 2001). 

Essas condições diferenciam o estudo de caso de outras estratégias de pesquisa: 

histórica (foco no passado); experimento (exige controle sobre os eventos); levantamento 
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(as questões de pesquisa são do tipo “quem, o que, onde, quantos, quanto”); e análise de 

arquivos (questões de pesquisa diferentes e também pode não focar em eventos 

contemporâneos). 

Um caso é um objeto empírico, mas não necessariamente um evento histórico. Trata-

se de um evento devidamente definido e delimitado conforme o propósito da pesquisa 

(MACHADO, 2017). 

A definição dos limites em que o caso será estudado propõe que a investigação 

empírica seja focada em três aspectos de análise: contexto, caso e unidade de análise 

(MACHADO, 2017). Segundo o contexto, cabe especificar os tipos de fatos, o período e os 

atores. Sobre o caso, deve-se decidir que elementos de contexto são pertinentes à análise. E 

as unidades de análise são os elementos de comparação sobre o qual se debruça a pesquisa 

(MACHADO, 2017). 

Machado (2017) propõe que a narrativa descritiva sobre o material coletado seja a 

própria análise desse material, que precisa ser reorganizado conforme o modo com que se 

pretende apresentar o caso e suas conclusões. 

O estudo de caso possui características próprias para o planejamento, coleta, análise 

e apresentação de resultados de pesquisa. 

O método em questão pode ser utilizado não apenas para fins exploratórios, mas 

também para finalidades descritivas (retrato de determinadas realidades no passado que 

podem servir como exemplo para futuros estudos) e explanatórias (estudar as causas de um 

fenômeno e propor a incidência dessas mesmas causas para a explicação de outros casos). 

Encontra grande utilidade quando há uma necessidade por se reescrever o caminho dos fatos 

pretéritos a fim de se alcançar a realidade contemporânea. 

Menciona Machado que, na pesquisa em Direito, é possível utilizar o estudo de caso 

como a principal estratégia para o trabalho que, por exemplo, tenha por foco os aspectos 

jurídicos de uma política pública (2017). Essa assertiva corrobora a descrição de Yin sobre 

a conveniência do emprego do estudo de caso quando o propósito da pesquisa empírica for 

exatamente compreender os meios e as justificativas para uma determina política pública ou 

programa. 

 

(...) se você quisesse saber “o que” o governo realmente fez após anunciar 

um novo programa, poderia responder a essa questão tão frequente 

realizando um levantamento ou examinando dados econômicos, 

dependendo do tipo de programa envolvido. Considere as seguintes 

questões: quantos clientes o programa beneficiou? Que tipos de benefícios 

foram concedidos? Qual a frequência com quem se produziram benefícios 
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diferentes? Poder-se-ia responder a todas essas perguntas sem se fazer um 

estudo de caso. Mas se você precisasse saber “como” ou “por que” o 

programa funcionou (ou não), teria que dirigir-se ou para o estudo de caso 

ou para um experimento de campo.  

(YIN, 2001, p.26). 

 

As questões de pesquisa possuem substância e forma. A substância é o conteúdo da 

pesquisa, enquanto a forma é a pergunta da pesquisa. 

O método histórico lida com o passado “morto”, no qual não há nenhum controle 

sobre os acontecimentos, que estão todos no passado. É diferente do experimento, em que 

os fatores de observação são controláveis ou manipuláveis diretamente. 

No estudo de caso, o foco está nos acontecimentos contemporâneos. Também não há 

controle sobre os acontecimentos. Todavia, é possível lidar com evidências presentes de 

fatos passados, a partir de duas fontes adicionais: observação direta e série sistemática de 

entrevistas. 

A revisão de literatura auxilia a formular questões mais precisas e objetivas. 

Uma crítica frequente contra o método do estudo de caso é a falta de rigor que pode 

levar ao uso de evidências equivocadas ou incorrer em visões tendenciosas. Outra é a 

limitação da base de dados (caso único) para que se alcance uma afirmação científica geral 

como resultado. E também que tomam muito tempo e o resultado é uma série de documentos 

ilegíveis. Por isso, considerando os obstáculos a superar, conclui Yin (2001) que é difícil 

produzir bons estudos de caso. 

No estudo de caso, uma investigação empírica é conduzida para se indagar acerca de 

fenômeno contemporâneo inserido no seu contexto, sendo vaga a noção de limite entre o 

fenômeno e o contexto. É uma estratégia de pesquisa abrangente. Considera uma situação 

humana complexa e busca estabelecer os vínculos causais entre a intervenção humana e o 

contexto em que ela é utilizada. 

Na definição da questão de pesquisa, as questões devem ser significantes e buscar 

descobertas importantes, que deem continuidade a uma teoria especial ou encontrado algo 

raro. 

É possível categorizar cada projeto de estudo de caso segundo o grau de investigação 

da pesquisa. Por isso, observando os estudos de caso realizados, a doutrina os classifica em 

diferentes tipos, resultantes da combinação das seguintes espécies: a) estudo de caso único 

ou de casos múltiplos; e b) estudo de caso holístico ou incorporado (YIN, 2001). 

Utiliza-se a estratégia de caso único (ou clássico) quando este for decisivo (soluciona 

a questão), raro (há singularidade) ou “revelador” para os fins perseguidos com a pesquisa. 
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Do contrário, a pesquisa realiza uma análise comparativa entre os diferentes casos estudados 

(casos múltiplos). Para um estudo sobre a natureza global da unidade de análise (visão 

panorâmica), o estudo escolhido é o caso holístico. Porém, admitindo-se a possibilidade de 

estudo sobre as subunidades e seus resultados, considerados autonomamente para cada 

subunidade, o estudo é considerado incorporado (YIN, 2001). 

Um plano de pesquisa no qual se realiza um estudo de caso é um “plano de ação”, 

que, num caminho lógico, parte das questões iniciais, passa pela coleta de dados empíricos, 

análise e interpretação, chegando até à conclusão. É portanto a ponte entre os dados coletados 

e as questões de estudo: Questões -> Dados -> Respostas 

O projeto de pesquisa abrange cinco elementos fundamentais, comuns a qualquer que 

seja o tipo de estudo de caso escolhido pelo pesquisador: 

 

1. as questões de um estudo; 

2. suas proposições, se houver; 

3. sua(s) unidade(s) de análise; 

4. a lógica que une os dados às proposições; e 

5. os critérios para se interpretar as descobertas. 

(YIN, 2001, p.42) 

 

Desses elementos, destacamos que as questões em um estudo de caso são o ponto de 

partida do pesquisador, ou seja, resumem a finalidade ou indagação central e a busca por 

respostas para as quais se destina o trabalho. Como o propósito é investigar o liame entre o 

evento principal estudado e o contexto de intervenção humana, as questões são redigidas sob 

o formato de “como” e por quê”. 

As proposições no estudo de caso são as assertivas iniciais que servem de “bússola 

teórica” ao pesquisador. Por isso, é importante identificar as proposições que poderão nortear 

a organização, planejamento e execução do trabalho de busca por informações relevantes ao 

atendimento das questões de estudo. 

O desenvolvimento de uma teoria ou proposições pode ser uma tarefa bastante 

demorada e exigir um processo dialético. Pensando na eficiência da pesquisa, mostra-se de 

grande utilidade a possibilidade de o pesquisador considerar algumas espécies conhecidas 

de teorias, como as teorias de tomada de decisão, as avaliações sobre programas de apoio 

público e sobre a implementação de programas (YIN, 2001). 

A escolha de um caso ou casos para estudo depende de uma tarefa antecedente de 

exata definição sobre o conceito e a natureza da unidade de análise do estudo. 
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É importante que a unidade de análise esteja devidamente contemplada nas questões 

de estudo, mantendo portanto um vínculo com elas e viabilizando um estudo objetivo e 

direcionado sobre a unidade ou “caso” estudado. 

É importante ainda que o caso seja delimitado temporalmente. É preciso estabelecer 

inicialmente um limite de alcance do estudo que será realizado. Portanto, o caso é definido 

não apenas por sua natureza, mas também pelo período de sua duração que será investigado.  

Após a coleta, os dados obtidos sobre o caso estudado precisam ser cotejados à luz 

dos critérios de entendimento enunciados nas proposições teóricas, por meio de um processo 

lógico de interpretação científica. Uma técnica relevante consiste na “adequação ao padrão”. 

Donald Campbell publicou um trabalho em que investiga os efeitos de uma política 

de redução de velocidade dos veículos (unidade de análise) sobre as taxas de mortalidade 

em acidentes de trânsito no estado de Connecticut durante alguns anos (evento principal). 

Campbell concluiu que, embora uma primeira análise tenha mostrado uma redução nas 

mortes após a vigência da lei, em verdade a taxa de mortalidade seguia um padrão de 

oscilações temporais. A flutuação não sistemática mostrava portanto uma “aparente” 

coincidência entre os fatores (unidade e evento), mas não uma relação. Desse modo, não foi 

possível estabelecer uma relação direta entre a legislação de redução de velocidade e a 

diminuição de mortes no trânsito (YIN, 2001, p.47). 

Resumindo, o procedimento de adequação consiste em reunir as informações obtidas 

sob a forma de dois diferentes padrões de resposta, conforme determinam as proposições 

teóricas. Esses padrões poderão inclusive apresentar uma relação de concorrência entre si 

(exclusividade, um padrão exclui o outro). Desse modo, o trabalho do pesquisador é analisar 

esses dois padrões de interpretação e verificar qual deles produz uma melhor explicação ou 

sentido para os fatos observados. 

A validade e a confiabilidade da pesquisa são aspectos de grande importância no 

estudo de caso. Sendo assim, o pesquisador deverá considerar alguns recursos, princípios e 

estratégias adequadas voltados a eles. Na etapa de coleta de dados, a elaboração de um 

protocolo de estudo e a organização de um banco de dados (permite revisão sobre as 

evidências) propiciam maior confiabilidade à pesquisa. Valer-se de fontes de evidência 

múltiplas e sequenciadas (convergentes) auxiliam no robustecimento da sintetização de 

construções mentais. Na etapa de interpretação de dados, a estratégia de promover a análise 

sob o procedimento de adequação e o esforço na formação de ideias coerentes pode melhorar 

a validade das conclusões finais (YIN, 2001). 
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No estudo de caso, a análise de dados é um processo bastante complexo, porque deve 

identificar as informações apresentadas a partir de cada fonte e em seguida estabelecer a 

correlação e o ajuste com outras fontes, formando um encadeamento (rede) dessas fontes, a 

fim de se alcançar uma informação mais precisa sobre o fenômeno investigado. 

Há seis principais fontes científicas pelas quais as informações podem ser coletadas: 

documentos (correspondências, relatórios, estudos, notícias na mídia etc.); registros em 

arquivo (sobre serviços, organizações, mapas, tabelas, levantamentos etc.); entrevistas; 

observação direta; observação participante; e artefatos físicos (YIN, 2001, p.105). 

Dentre essas fontes de evidências, incluímos a legislação como uma fonte específica, 

por ser uma fonte importante do Direito. 

As fontes de evidências são encaradas como complementares entre si, de modo que 

nenhuma delas pode ser considerada como prevalente em relação às demais (YIN, 2001, 

p.107). 

A entrevista é relevante para diversos ramos das ciências sociais (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p.195-196), sendo o meio pelo qual determinadas questões humanas 

podem ser melhor compreendidas devido ao relato e à interpretação que o entrevistado faz 

dos fatos questionados, sendo uma das fontes mais importantes para o estudo de caso. Sem 

prejuízo, há algumas reservas quanto ao uso dessa fonte. Por isso, devem ser tratadas como 

relatórios verbais, devido a algumas falhas esperadas quanto à precisão dos relatos 

apresentados (YIN, 2001, p.114). 

Quanto aos documentos, destaca-se que eles podem sofrer processos de edição até o 

ato de publicação e também podem apresentar pontos de divergência em relação a outras 

evidências. Por isso, é importante que sejam utilizados para a confirmação dos dados 

produzidos por outras fontes, e não literalmente (YIN, 2001, p.109). 

Recomenda-se cautela na interpretação de registros ou seu conjunto em bancos de 

dados. Essas fontes são produzidas devido a propósitos específicos e públicos determinados, 

podendo não conter informações completas ou incontrastáveis sobre determinadas 

informações, sendo recomendável a comparação com outras fontes (YIN, 2001, p.112). 

Na análise das evidências coletadas, é feita uma observação do evento e suas 

variáveis (dados), estabelecendo um padrão, contrapondo-o à teoria concorrente, em um 

método de comparação com as proposições iniciais. 

Com base em Yin (2001), podemos descrever o seguinte fluxograma operacional 

empregado na pesquisa: desenvolvimento das proposições e as questões, escolha do caso e 

suas delimitações (o planejamento), condução da investigação sobre a unidade de estudo 
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(coleta) e interpretação com base na análise de adequação ao padrão entre os dados coletados 

e as proposições teóricas. 

Concluindo, para se alcançar as finalidades e propósitos da pesquisa, por meio de 

uma estrutura científica e organização metodológica, o estudo de caso envolve basicamente 

as etapas de planejamento, coleta, análise e resultados. 

Na presente pesquisa, observa-se que a indústria eólica apresentou uma notável 

expansão no país durante o período de 2001 a 2018. O contexto foi a expansão da indústria 

no mundo, o enfrentamento da questão climática, e as reformas do Estado (burocrático para 

gerencial, descentralizado e social) e do setor elétrico no Brasil (quebra do monopólio do 

petróleo, desverticalização econômica e diversificação de fontes). 

Adverte Yin (2001, p.68) que “a escolha [de caso] é considerada uma escolha de 

projeto de pesquisa”. E “a condução de um estudo de casos múltiplos pode exigir tempo e 

amplos recursos além daqueles que um estudante ou um pesquisador de pesquisa 

independente possuem”. Desse modo, um estudo de caso poderia demandar recursos não 

disponíveis na presente situação. Portanto, compreendemos que a melhor escolha para a 

pesquisa de doutorado é o estudo de caso único. 

O caso estudado é a expansão da capacidade instalada cumulativa dos parques 

eólicos, no período de 2001 a 2018. Entendemos que esse caso é singular e o seu estudo 

representa conhecimentos importantes para a compreensão da gestão e organização do setor 

elétrico e do desenvolvimento das fontes de energia renovável. 

As unidades de análise escolhidas para a compreensão do fenômeno são as políticas 

públicas ou os programas de incentivo ao uso de energia eólica, como se deu a sua 

implementação e quais as razões ou justificativas para o seu acolhimento. 

A abordagem metodológica compreende uma visão holística sobre o caso, 

considerando a dimensão geral que os programas de incentivo assumiram no cenário do 

fenômeno da expansão eólica. 

O estudo empírico está baseado em entrevistas, documentos e registros. Foram 

realizadas entrevistas semi-estruturadas com técnica de amostragem snowball, para 

identificar a percepção das pessoas entrevistadas sobre os processos de implementação das 

políticas públicas e que nestes casos podem trazer uma visão mais refinada desses processos 

e também sobre as justificativas que preponderaram para que esses processos fossem 

deflagrados. 

Modelos teóricos de pesquisa em Direito propõem um conhecimento interpretativo 

de leis e normas como a principal fonte para se compreender os aspectos jurídicos 
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relacionados ao desenho das políticas públicas. Contudo, é preciso considerar que há 

elementos faltantes nos modelos tradicionais de pesquisa em Direito. Por exemplo, não 

localizamos nas normas o relato sequencial das etapas de implementação das políticas. Raros 

casos, há nelas elementos contextuais, já que não são requisito à validade da norma. Para 

entender o problema da pesquisa, é preciso contar com outras fontes para se encontrar 

respostas. 

Sendo a mera interpretação de normas insuficiente para a compreensão do problema 

da pesquisa, os resultados que o encadeamento das fontes de evidências permite alcançar na 

estratégia de estudo de caso é pertinente e pode elucidar muitos aspectos que uma pesquisa 

qualitativa se propõe a indagar. 

 

 

2.1.2 Bola de neve: razões para a técnica, escolha da primeira amostra, dimensionamento 

e procedimentos 

 

A pesquisa empregou a técnica bola de neve (snowball), utilizada comumente em 

situações descritas pela literatura, adaptando-a para as necessidades específicas na coleta de 

dados. 

Determinadas realidades de pesquisa podem exigir métodos que comportem maior 

flexibilidade quando o objetivo principal é compreender um fenômeno mais amplo a partir 

da descrição de experiências e percepções de indivíduos que compõem determinados grupos. 

No estudo envolvendo populações, algumas dificuldades se apresentam. Ao se 

debruçar sobre uma questão de pesquisa que demande a coleta de dados a partir de indivíduos 

de um grupo, o pesquisador poderá se deparar com a falta de recursos humanos ou precisão, 

altos custos, equipamentos inadequados e população dispersa (NADERIFAR; GOLI; 

GHALJAIE, 2017). Nesse ponto, uma decisão importante é definir qual técnica escolher. 

Os estudos de população demandam que o pesquisador faça uma seleção sobre os 

indivíduos representativos do grupo estudado, à qual se dá o nome de “amostra”. A técnica 

de amostragem portanto é uma maneira de minimizar as dificuldades inerentes a uma 

pesquisa envolvendo um grande número de indivíduos, sendo assim mais eficiente quanto 

aos recursos disponíveis. 

Dentre as técnicas de amostragem, existem aquelas probabilísticas e as não-

probabilísticas. As primeiras utilizam as regras de probabilidade na formação de amostras, 
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que por sua vez são em formato padronizado, conferindo chances idênticas de escolha a 

todos os indivíduos considerados. As segundas, por outro lado, utilizam um critério 

discricionário, considerando os indivíduos disponíveis ao pesquisador, portanto é uma 

seleção aleatória. Além disso, nas técnicas não-probabilísticas, as amostras são flexíveis e 

não possuem um formato único, padronizado. Pelo contrário, são dimensionadas conforme 

as necessidades e as intercorrências da pesquisa. 

Segundo a literatura, bola de neve é um método não probabilístico e de conveniência, 

que considera situações em que há dificuldade de acesso aos entrevistados alvo (com as 

características desejadas) integrantes da população considerada. Por isso o pesquisador 

utiliza conceitos que derivam do marketing social. Os futuros entrevistados são recrutados 

dentre os conhecidos pelos próprios integrantes do grupo, a partir do networking, cadeia ou 

rede. Esse processo continua até que ocorra a saturação de dados (NADERIFAR; GOLI; 

GHALJAIE, 2017). 

O método bola de neve pode ser sintetizado como uma pesquisa qualitativa por 

amostragem não probabilística, mais flexível. A dimensão de cada amostra de indivíduos é 

relativa. A finalidade é servir como uma fonte de informações por meio da realização de 

entrevistas com os indivíduos selecionados. 

O processo metodológico passa por uma etapa de planejamento para a formação da 

primeira amostra. Coletar dados preliminares que permitam identificar alguns indivíduos 

que possuam as características-alvo. 

O procedimento operacional consiste no seguinte: de posse da primeira amostra, 

realizar as entrevistas concomitantemente à proposta de recomendação ou indicação de 

novos participantes. Esse “recrutamento” possibilitará definir as amostras sequenciais de 

novos indivíduos. O procedimento termina quando se alcançar a saturação de dados e o 

encontro cruzado de indicações. 

Esse processo tem como características ser semi-automático, sucessivo, cadeia 

sequencial e gradual, influenciado pelo tempo. 

Em linhas gerais, o método possui visíveis vantagens. Ele economiza tempo e 

dinheiro, mostrando-se eficiente e custo-efetivo para alcançar pessoas que seriam difíceis de 

encontrar. Sem prejuízo, ele também é aplicado em casos que há a intenção do integrante de 

ocultar a própria identidade (como viciados e criminosos), populações inacessíveis 

(imigrantes ilegais, moradores de rua), frágeis e sob cuidados intensivos (doenças e 

internações, como HIV positivo, mulheres vítimas de abuso, viciados, profissionais do sexo, 
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pessoas com tendências homossexuais ou assexuais) (NADERIFAR; GOLI; GHALJAIE, 

2017). 

Devido às características do método, cabe sublinhar a necessidade de o pesquisador 

cumprir determinados deveres: respeitar a individualidade e privacidade dos indivíduos e 

garantir o anonimato do indivíduo e a confidencialidade dos dados obtidos. 

Problemas nessa técnica existem devido ao risco de resultado tendencioso. Esse risco 

está relacionado às características da população-alvo. Em populações heterogêneas, o risco 

é maior do que em populações com características mais homogêneas. 

Uma solução para redução desse risco é a aplicação conjunta de outros métodos e 

outras fontes de dados além das entrevistas snowball, visando potencializar as eficiências de 

cada método e concomitantemente minimizar os riscos relacionados. 

O estudo de caso é um método que julgamos compatível com o snowball, porque eles 

possuem a entrevista como base de fonte de dados, sendo que essa fonte está contida na base 

do estudo de caso, que possui outras fontes além da entrevista. E também porque o snowball 

pode ser utilizado como uma técnica de especialização ou aprofundamento da realização de 

entrevistas no método do estudo de caso. 

Na presente pesquisa, a aplicação da técnica snowball está precavida de seu efeito de 

viés devido ao uso mais intenso do método do estudo de caso, seguindo os critérios de maior 

validade e confiabilidade, como um meio de corrigir eventuais falhas identificáveis 

previamente no método snowball. Há um comparativo entre os resultados e com as 

proposições teóricas. 

O método foi escolhido considerando a dificuldade de acesso da pesquisa aos dados 

dos entrevistados-alvo. São grupos seletos, cujos integrantes com prevalente formação 

técnica são dificilmente individualizáveis diante dos entes e organizações para as quais 

trabalham e a quem são creditados os resultados das políticas de incentivo, e com poucos 

indivíduos dispostos a serem entrevistados sobre o assunto, inclusive devido ao recorte das 

entrevistas. 

Os trabalhos escritos sobre o tema abordam a ótica da Engenharia e da Economia, e 

não aprofundam as informações sobre as relações entre as políticas públicas e a expansão da 

fonte eólica, considerando os princípios e fundamentos do Direito. 

Entrevistar grande número de indivíduos de um grupo ou identificar vários grupos 

relacionados pode tomar bastante tempo e dispender recursos que não estão disponíveis na 

realidade do projeto. 
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Por isso, diante das dificuldades apresentadas, a pesquisa aderiu ao método snowball 

para localizar e individualizar os integrantes que poderiam contribuir com a pesquisa por 

meio de entrevistas. 

Utilizando a técnica de amostragem sucessiva, a primeira amostra partiu de uma 

prévia indicação dos indivíduos que seriam convidados. Para tanto, foram considerados os 

integrantes de pessoas jurídicas da sociedade civil com destaque nas discussões sobre a 

unidade de análise na pesquisa. 

Formada a primeira amostra, os convites foram encaminhados e as entrevistas, 

realizadas. 

A partir dos primeiros indivíduos entrevistados, foram indicados novos indivíduos, 

compondo a relação de convidados para as próximas entrevistas, seguindo uma sequência 

de indicações. Buscou-se entrevistar indivíduos que integrassem as três classes: sociedade 

civil, setor privado e governo. 

As entrevistas foram realizadas em um ambiente virtual de videoconferência. As 

razões para essa escolha foram a praticidade do meio, e também a situação de pandemia 

COVID-19, que impôs a regra de distanciamento social. As plataformas utilizadas para as 

videoconferências foram: Google Meets, Microsoft Teams, Skype e WhatsApp. A escolha 

seguiu a preferência do entrevistado. 

Todas as entrevistas foram registradas em áudio, preferencialmente. O teor passou 

por um processo de transcrição em texto, reduzido a termo, conforme documentos anexados 

à pesquisa, vide anexos C-H. As entrevistas foram semi-estruturadas e seguiram o roteiro 

previamente elaborado ou questionário, anexo A. O consentimento dos participantes foi 

formalizado mediante preenchimento e assinatura do modelo de termo, anexo B. 

Os indivíduos foram “anonimizados”, com sigilo sobre a identidade. 

No total, foram convidadas 24 pessoas, sendo que seis delas responderam 

positivamente ao convite de entrevista, ou seja, 25% de retorno positivo. As entrevistas 

foram realizadas até o estado de saturamento, quando houve uma repetição entre os dados 

apresentados e identidade de nomes indicados. 
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2.2 O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM ENERGIA EÓLICA 

 

A experiência de outros países mostrou que há um grande número de políticas e 

instrumentos que podem ser aplicados para a promoção de energias renováveis. Como 

estratégia, é possível diversificar os instrumentos pretendidos a partir de um desenho do 

conjunto de políticas, de modo a contrabalancear os efeitos esperados e diminuir os riscos 

de ineficácia de alguns instrumentos. 

As políticas públicas em energia eólica no Brasil assumiram relevo a partir do ano 

de 2001, quando uma crise afetou duramente o setor elétrico e impulsionou o governo a 

encontrar uma solução para o fornecimento de energia elétrica, propondo um novo modelo 

de expansão para o setor. Na sequência, a indústria eólica recebeu destaque e foi superando 

as barreiras até alcançar um estágio de desenvolvimento que a tornasse verdadeiramente 

competitiva. 

Utilizando o método do estudo de caso único e holístico, as razões que iremos 

investigar orbitam em torno da segurança energética e da descarbonização da economia. A 

averiguação sobre o processo de implementação abordará o envolvimento e comportamento 

institucional, a modelagem, a legislação, o custeio dos programas, o monitoramento de 

resultado sobre as políticas e os resultados conhecidos. Como unidades de análise, 

descreveremos as seguintes políticas e ações: o PROINFA, a regulação do setor elétrico e o 

mecanismo de leilões de energia, a comercialização em ambiente de contratação livre, o 

financiamento dos projetos eólicos e suas modalidades, o REIDI; as políticas sobre mudança 

do clima e o licenciamento ambiental. 

A estratégia de pesquisa empírica utilizou como base de coleta a fonte por entrevistas 

com pessoas com conhecimento e experiência no setor de energia. Os depoimentos foram 

relacionados por meio de um processo de encadeamento lógico de evidências com outras 

fontes, como documentos, registros e legislação. 

As informações obtidas e devidamente concatenadas foram analisadas à luz das 

proposições teóricas alcançadas no Capítulo 1, buscando assim preparar os elementos 

necessários para o atendimento às questões da pesquisa. 
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2.2.1 O Programa de Incentivo - PROINFA 

 

O programa PROINFA é frequentemente apontado nos estudos teóricos sobre 

políticas de incentivo ao uso de energias renováveis no Brasil. A eólica é uma das fontes 

incluídas nesse programa. 

O PROINFA como unidade de análise precisa ser compreendido tanto do ponto de 

vista de seu contexto quanto de suas características finalísticas e instrumentais. É preciso 

considerar que no momento anterior ao PROINFA, pouco haviam avançado os projetos em 

energia eólica desde o despertar da curiosidade pelas fontes renováveis de energia com o 

evento da Conferência ONU de 1992. 

A pesquisa empírica ressaltou aspectos importantes sobre a situação do setor elétrico 

no período de reforma da década de 1990 e a importância do PROINFA para o 

fortalecimento da indústria eólica, favorecendo condições para a competição no cenário 

seguinte. Embora o programa não tenha se desenvolvido estritamente conforme as etapas 

idealizadas, houve um significativo ajuste durante o transcorrer do programa viabilizando as 

condições para sua continuidade. 

A crise de eletricidade de 2001 foi um fator de grande relevância na mudança de 

mentalidade. Devido aos problemas com o sistema de produção elétrico, predominantemente 

hidrelétrico, o governo foi levado a reconsiderar a possibilidade de utilização de fontes 

alternativas, dentre elas, a eólica. Um importante programa – o PROINFA – foi aprovado 

com o objetivo de incentivar a instalação de parques eólicos que viessem a elevar a produção 

de eletricidade.  

O modelo PROINFA foi um importante incentivo para o início da atividade eólica 

no Brasil. Subsidiou os preços e reduziu os riscos dos empreendedores, funcionamento como 

uma importante alavancagem à indústria eólica. Contudo, a solução da crise ainda exigiria 

outras iniciativas, como a reformulação do marco regulatório do setor elétrico. 

A seguir, descreveremos o contexto do surgimento do programa, suas justificativas, 

os agentes produtores responsáveis e as etapas de implementação. 
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2.2.1.1 O contexto da política do setor elétrico brasileiro até o ano de 2001 

 

O setor elétrico segue as diretrizes da Lei de Política Energética Nacional (LPEN). 

Além disso, a produção e a comercialização de eletricidade são regidas por leis e decretos 

federais. A evolução da indústria eólica, de 2001 a 2018, acompanhou a sucessão de 

diferentes normas e programas, além de vivenciar mudanças na gestão governamental 

federal e no arranjo jurídico-institucional das pessoas envolvidas na fiscalização e 

regulamentação do setor.  

A LPEN, Lei 9478, foi aprovada em 06 de agosto de 1997, sob o contexto da reforma 

do Estado e do setor elétrico durante o governo FHC. É a principal política para a gestão 

racional das fontes de energia disponíveis no país, harmonizando os interesses econômicos, 

ambientais e sociais envolvidos na exploração dos recursos energéticos. 

Existem dois diferentes estágios de reformas do Estado. O primeiro consiste na 

superação da noção de patrimonialismo, que confunde os bens públicos com os dos próprios 

agentes públicos. É chamado de burocrático (Weber) e profissionaliza a carreira dos 

funcionários do Estado (burocratas), mediante a realização de concursos e estruturação de 

carreiras. O segundo estágio, gerencial, está focado na gestão descentralizada e na 

universalidade e qualidade dos serviços públicos (menores gastos). 

 

Para realizar seus objetivos, o Estado se desdobra, historicamente, em dois: 

Estado como regime político ou como sistema constitucional-legal, e 

Estado como administração pública ou como aparelho (organização) que 

garante o sistema constitucional-legal. No mundo contemporâneo, o 

Estado como regime político assumiu a forma de estado social e, como 

aparelho ou organização, a de estado gerencial. Governar é fazer os 

compromissos para alcançar a maioria, é definir as leis e políticas públicas, 

é tomar decisões estratégicas voltadas para o interesse público e nacional 

— é aperfeiçoar e garantir o Estado enquanto regime político. Mas 

governar é administrar a organização do Estado: é escolher os principais 

responsáveis por sua implementação, é detalhar e implementar as leis e 

políticas, é aperfeiçoar constantemente o aparelho do Estado de forma a 

operar os serviços públicos com qualidade e eficiência — é tornar o Estado, 

estado gerencial.  

(BRESSER-PEREIRA, 2017, p.149) 

 

Na década de 1930, o Estado iniciou uma profunda transformação na Administração 

Pública, representada pela passagem do Estado patrimonialista para o Estado burocrático. 

Essa mudança por extensão modificou a relação entre o Estado e a exploração econômica da 
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energia, modificando os regimes jurídicos de sua extração, transmissão e comercialização, 

que antes eram predominantemente executadas por empresas de capital estrangeiro. 

Durante o governo de Getúlio Vargas, as políticas tiveram por características a 

industrialização, o intervencionismo pró-crescimento, o nacionalismo e o positivismo. Essas 

políticas ficaram conhecidas como “desenvolvimentistas” (SAVIANI FILHO, 2013).  

A política desenvolvimentista do governo Vargas resultou na criação do Conselho 

Nacional do Petróleo, em 1938, e da PETROBRAS, estatal nacional de petróleo (National 

Oil Company), em 1953. Também foi responsável pela criação de uma empresa estatal de 

energia, proposta por Getúlio Vargas em 1954, como contraponto à concentração do 

mercado nas mãos de capitais estrangeiros, como o grupo Light, que não atendiam 

plenamente aos interesses públicos de eletrificação urbana e rural do país. Para além dos 

grandes centros urbanos da costa, a população era geograficamente dispersa no território e a 

demanda insuficiente a atrair o interesse das concessionárias privadas. 

Estatais são “instrumentos de ação do Estado” (BANDEIRA DE MELLO, 2019). A 

ideia era controlar o preço do serviço elétrico por meio de reservas públicas. Após longa 

tramitação no congresso nacional, em 1961, Jânio Quadros autorizou a construção das 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRAS) por meio da Lei 3890-A, vindo a se 

instalar no Rio de Janeiro no ano seguinte. 

Houve portanto durante a reforma burocrática uma maior publicização dos recursos 

energéticos, com ênfase para a água e o petróleo. Isso refletiu na criação de novos órgãos e 

empresas estatais responsáveis pelo controle e execução dos serviços de energia, como o 

Conselho Nacional do Petróleo (1938), o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica 

(1939), a PETROBRAS (1953) e a ELETROBRAS (1961). 

A crise econômica da década de 1970 afetou duramente os serviços de energia. 

Devido ao retrocesso do regime político autoritário, foi preciso ocorrer a retomada da 

democracia para que a política pudesse iniciar um novo processo de transformação da 

Administração Pública. 

A Constituição Federal de 1988 lançou as bases para o início dos programas de 

desestatização das empresas públicas de energia e entrada de capital privado, assim como 

para o regime de regulação econômica dos serviços. Contudo, o processo de transformação 

dependia de reformas mais profundas, o que viria a ocorrer mais intensamente a partir do 

ano de 1995, com a deflagração de uma mudança radical na exploração do petróleo, que foi 

o fim de seu monopólio estatal devido à Emenda Constitucional nº 09. 
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Em 1995, importantes transformações ocorreram nas políticas energéticas, como 

reflexo das reformas nas políticas de serviços públicos (Lei 8987, de 13 de fevereiro, e Lei 

9074, de 07 de julho), que deram sequência a uma mudança na gestão dos serviços públicos 

em vista da descentralização, universalidade e qualidade dos serviços públicos. Portanto, a 

compreensão do contexto das políticas setoriais energéticas no âmbito da expansão da 

energia eólica passa pela análise da reforma do Estado. 

As políticas públicas de 1995 foram concebidas sob a reforma administrativa “social-

liberal” que o governo proporcionou, por meio do Ministério da Administração Federal e da 

Reforma do Estado (MARE), no intuito de tornar a Administração mais eficiente e a 

economia mais competitiva no cenário global, sem prejuízo à prestação dos serviços sociais 

universais3. Para tanto, era necessário enxugar as despesas públicas por meio de ajuste fiscal 

e da ampliação do processo de descentralização da gestão dos serviços exercidos diretamente 

pela Administração (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

A reforma gerencial do Estado é voltada a uma reformulação da gestão pública, com 

o objetivo de aperfeiçoar as políticas e os serviços públicos, por meio da redução de carga 

tributária e aumento da eficiência do funcionamento da Administração, sem contudo haver 

perda para os serviços públicos, dentre eles os sociais. Por isso não é essencialmente uma 

reforma liberal – que visa reduzir o papel do Estado na sociedade - mas social-liberal. 

Inspirada na teoria sobre a reforma gerencial do Estado, a reforma de 1995 pretendeu 

ser uma reforma gerencial, propondo um novo arranjo institucional para o Estado, conforme 

a seguinte organização: 

 

A proposta de reforma do aparelho do Estado parte da existência de quatro 

setores dentro do Estado: (1) o núcleo estratégico do Estado, (2) as 

atividades exclusivas de Estado, (3) os serviços não-exclusivos ou 

competitivos, e (4) a produção de bens e serviços para o mercado.  

(BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 12). 

 

 
3 Para a teoria social-liberal, são considerados serviços sociais universais a educação, a saúde e a previdência 

social, “que são substancialmente mais eficientes em aumentar o padrão de vida da população do que o simples 

aumento dos salários reais” (BRESSER-PEREIRA, 2017, p.149). “O consumo coletivo proporcionado pelos 

serviços públicos sociais universais é intrinsecamente mais eficiente do que o consumo privado. A melhor 

demonstração desse fato é a comparação entre o sistema de saúde dos principais países europeus, que é 

essencialmente público, e a dos Estados Unidos, que ainda é basicamente privado. Esta custa 17% do PIB, 

enquanto aquela, 11% em média, e tem abrangência maior.” (BRESSER-PEREIRA, 2017, p.154). Por isso, 

oferta pública e consumo coletivo são mais eficientes (custam menos) que os equivalentes privados quando se 

tratam de serviços sociais. 
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Nessa configuração, o núcleo estratégico, formado pelo Presidente da República, os 

Ministros de Estado, a cúpula dos Ministérios, o Supremo Tribunal Federal e o Ministério 

Público, teve como função promover o desenho das políticas públicas.  

O setor de atividades exclusivas envolve os responsáveis pelo exercício do “poder de 

Estado” (legislar e tributar) (polícia, regulamentação, fiscalização e fomento).  

Os serviços não-exclusivos são aqueles de alta relevância que contudo não 

conseguem obter a adequada remuneração no mercado por meio de cobrança e por isso são 

realizados pelo Estado por meio de organizações sociais (contratos de gestão) ou por ele 

subsidiados (universidades, hospitais, centros de pesquisa etc.).  

O setor de bens e serviços de mercado são aqueles prestados por empresas estatais 

em regime de direito privado, em concorrência com os agentes econômicos. 

As reformas em direção ao ajuste fiscal proporcionado pela descentralização dos 

serviços exercidos pelo Estado seguiram por três importantes eventos: a) a promulgação da 

Lei 8987, sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, em fevereiro de 

1995; b) a promulgação da Lei 9074, sobre a outorga e prorrogação de concessões dos 

serviços de energia elétrica (art. 4º), em julho de 1995; e c) a aprovação do Plano Diretor da 

Reforma do Estado (MARE), em setembro de 1995. 

Nessa esteira, a PETROBRAS teve o fim de seu monopólio em 09 de novembro de 

1995. A EC 09 abriu a possibilidade da União de contratação de empresas de capital privado 

para a pesquisa, lavra, transporte, refino, importação e exportação de petróleo, gás naturas e 

outros hidrocarbonetos fluidos. Mas para ser implementada, a mudança deveria vir 

acompanhada de uma lei que detalhasse o novo arranjo institucional.  

A partir de então, era previsto que a União poderia contratar empresas privadas para 

a pesquisa, lavra, transporte, refino, importação e exportação de petróleo, gás naturas e 

outros hidrocarbonetos fluidos. No entanto, foi preciso que uma lei fosse aprovada para a 

sua implementação, o que ocorreu posteriormente, com a lei de política energética nacional. 

Essa lei trataria em uma mesma ocasião de dois grandes setores nacionais: petróleo e 

eletricidade. 

No cenário econômico, o Plano Real havia estabilizado o processo de aumento 

contínuo dos preços (hiperinflação) e promovido uma reintegração dos mercados brasileiros 

no cenário internacional, sendo promissor para o começo de uma nova fase de crescimento 

da economia nacional, baseada no fluxo de novos investimentos privados em dólares nos 

setores produtivos. (SAYAD, 1995) 
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Por sua vez, o setor elétrico estava em situação de desequilíbrio fiscal 

(GOLDEMBERG; PRADO, 2003). Como assinala Di Lallo Dias (2015), em 1995, o setor 

elétrico funcionava com um déficit de aproximadamente 25 bilhões de reais, reflexo da crise 

do Estado na área da economia nas décadas de 1980 e 1990. Inferimos que a causa do 

problema deveu-se à extensa e progressiva degradação das qualidades do serviço, como 

eficiência, segurança, atualidade e modicidade, elementos descritos no conceito de serviço 

adequado da Lei 8987/95, art. 6º, § 1º. 

Como solução à crise elétrica, teve início uma reforma do setor, inclusive com a 

aceleração do programa de privatização das instalações prestadoras do serviço público de 

fornecimento de energia elétrica, a delegação de outorga do serviço ao setor privado por 

meio de concessões, permissões e autorizações (CF/88, art. 21, XII, “b” c.c. 175), a 

desverticalização da estrutura de mercado e a regulação do setor (CF/88, art. 174). 

Sustenta Braga (2016) que a desverticalização das atividades de geração, 

transmissão, distribuição, foi um processo que se originou a partir da lei de concessões, 

reestruturação e privatização das empresas do setor elétrico. 

Segundo a Lei 9648/98, art. 9º: “Para todos os efeitos legais, a compra e venda de 

energia elétrica entre concessionários ou autorizados, deve ser contratada separadamente do 

acesso e uso dos sistemas de transmissão e distribuição”.  

Note-se contudo que a verdadeira origem dessa separação das empresas do setor veio 

com o texto da MPv 1531-16, de 05 de março de 1998, art. 9º, que apesar de perder a eficácia, 

foi reeditada nas MPvs 1531-17 e 1531-18 e ao final convertida pelo Congresso Nacional 

em Lei 9648, de 27 de maio de 1998. 

Sobre o fundamento para a desverticalização, resgatamos que o normativo foi 

editado: “(...) atendendo ao critério estabelecido pelo Congresso Nacional de que as 

empresas geradoras não devem ser integradas e, portanto, precisam ser divididas em 

empresas de geração e de transmissão (...)” (PLC 5/98, Relatório do Deputado José Carlos 

Aleluia – PFL-BA, DCN, 13/05/1998, p.82). 

A separação das atividades de geração, distribuição, comercialização e distribuição 

de energia elétrica proporcionou uma divisão de tarefas e a abertura econômica que 

estimulou a competição de empresas no setor elétrico. 

Em 1996, foi criada a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (Lei 9427). A 

autarquia federal foi concebida para assumir importantes competências no novo cenário, em 

que a abertura do setor elétrico para a iniciativa privada demandaria pela regulação e 

fiscalização da produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. 
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Dentre elas, a implementação de políticas públicas para o setor elétrico, a disciplina 

procedimental na comercialização de energia e a outorga do ato autorizativo para a geração 

de energia elétrica (art. 3º e 3º-A). 

Sob inspiração do movimento internacional de globalização, a proposta da nova 

estrutura regulatória era descentralizar a fiscalização, a operação e a comercialização de 

eletricidade no país, sendo estas atribuições respectivamente da ANEEL, do ONS e do MAE 

(mercado atacadista de energia elétrica). O planejamento seria incumbido ao Comitê 

Coordenador do Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico (CCPE) (GOLDEMBERG; 

PRADO, 2003). 

Outra alteração foi a criação de dois regimes jurídicos para o mercado de 

comercialização de energia: o ambiente de contratação livre (ACL) e o ambiente de 

contratação regulada (ACR). No ambiente de contratação livre, compradores e vendedores 

realizam atos mediante livre negociação. No ambiente de contratação regulada (mercado 

cativo), o preço e a contratação são definidos por leilão de energia, realizado pela ANEEL. 

Dando sequência à normatização sobre a quebra do monopólio estatal sobre a 

exploração do petróleo, em 1997 foi promulgada a LPEN, que estruturou a atividade, criou 

uma agência reguladora, a ANP e instituiu novos regimes de exploração, com vistas a 

garantir o suprimento energético em nível nacional. 

Assim, a LPEN foi aprovada no contexto das transformações políticas e jurídicas 

decorrentes da passagem do Estado weberiano para o Estado gerencial no Brasil. Essa 

reforma buscou promover maior descentralização da administração pública, reduzir os 

gastos públicos, melhorar a eficiência dos serviços e do mercado, aumentar os investimentos 

privados e implementar novas modalidades de gestão. No setor elétrico, reduziu a atuação 

das empresas estatais de energia, abriu novas concessões e desverticalizou a estrutura 

econômica.  

Sinteticamente, o cronograma de mudanças teve início com a reforma de Estado, de 

burocrática para gerencial, iniciando pelos serviços e quebra de monopólio energético 

(1995), até a aprovação da LPEN (1997). Na esteira dessas reformas, veio a reforma do setor 

elétrico, encetada pela reestruturação e desverticalização (1998), até o preparo para as 

mudanças seguintes sobre os programas de incentivos às energias renováveis e o novo marco 

regulatório sobre a comercialização de energia e planejamento da expansão.    

Contraditoriamente, diz-se que (no modelo de 1995-1998) a necessidade por maior 

planejamento e integração operacional do setor era recebida por um modelo de reforma 

liberal, que privilegiava as regras de mercado e a eficiência pela maior competição como 
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mola propulsora para a expansão dos empreendimentos. A consequência foi a paralisia da 

atuação centralizada da ELETROBRAS, sem que todavia se tivesse implementado um 

ambiente regulatório adequado ou um mercado livre confiável pelo MAE (GOLDEMBERG; 

PRADO, 2003). 

O movimento de contradição entre o modelo de reforma gerencial do setor elétrico e 

o modelo de reforma liberal no planejamento é visto como um dos fatores para a crise 

ocorrida anos depois. 

As políticas energéticas seguintes passariam por um processo de maior envolvimento 

com os objetivos da redução de emissões de gases do efeito estufa por meio da inserção das 

fontes alternativas. Isto ocorre devido à influência das políticas climáticas, que positivaram 

os compromissos internacionais de proteção contra o aquecimento global. 

Ao contrário da política sobre o clima, a política energética fala em incentivo à 

energia eólica de maneira indireta. A LPEN tratou de fontes alternativas, mas como uma 

estratégia de diversificação (“utilizar”). Apenas na Lei 10438/02 a eólica foi mencionada 

diretamente como uma fonte a ser incentivada (PROINFA). Na Lei 10848/04, fala-se em 

garantir o atendimento por licitação de fontes alternativas. 

 

 

2.2.1.2 A crise de 2001 

 

A pesquisa colheu elementos empíricos que demonstram a preponderância do 

programa PROINFA como a principal política pública de promoção da fonte eólica e 

responsável pelo notável crescimento desse modal.4 Adiante, buscaremos entender melhor 

como o PROINFA contribuiu para o evento principal e que elementos dessa política se 

destacaram favoravelmente ao processo de maior inserção da energia eólica na matriz 

elétrica nacional. 

O PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica) foi 

criado pelo governo federal em dezembro de 2001, por meio da Medida Provisória nº 14 

(MPv 14/01). No entanto, o normativo não possuía mais que 14 artigos e quase nada 

dispunha sobre as fontes de eletricidade alternativas visadas pelo programa. 

Segundo a Exposição de Motivos Interministerial 376-A, dos Ministérios da Casa 

Civil, Fazenda, Minas e Energia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (EM 

 
4 Entrevistado 1. 
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376-A), o principal objetivo do programa foi utilizar as fontes alternativas de energia como 

uma forma de garantir a diversificação da matriz energética brasileira. 

O mesmo documento afirma como antecedente significativo a situação de crise 

energética, que teria demandado por uma intervenção do Poder Executivo na política 

energética no sentido de compatibilizar a relação entre oferta e demanda de energia elétrica. 

A crise ficou conhecida na época como “o Apagão”. 

Na noite de 11 de março de 1999, um blecaute de grandes proporções atingiu diversos 

estados brasileiros. Embora o comunicado oficial tenha relacionado o ocorrido à queda de 

um raio na subestação da CESP em Bauru, já se cogitava da verdadeira causa ser o problema 

no sistema de fornecimento de energia elétrica (REVISTA ÉPOCA, 2001), um prenúncio da 

crise que viria com maior força nos anos seguintes. 

Na época do “Apagão”, o aumento da demanda pelo crescimento do consumo 

populacional e industrial pressionava por uma maior quantidade de eletricidade. Mas a falta 

de planejamento do setor e de investimentos, junto da perda de potencial hidrelétrico, levou 

a graves problemas no abastecimento de energia elétrica. Eram os primeiros sinais de 

esgotamento do modelo hidro-termelétrico prevalente. 

Como medida emergencial, em maio de 2001, o governo editou a medida provisória 

que criou a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), MPv 2147 e reedições 

(2148-1, 2152-2, 2198-3, 2198-4, 2198-5). Foi instituído um programa de redução do 

consumo de energia elétrica (racionamento), o que todavia trouxe grande insatisfação de 

parcelas significativas da população. 

No mesmo mês, antes do programa de redução entrar em vigor, um grupo de partidos 

políticos de oposição (PT, PC do B, PDT, PSB e PPS) ingressou com uma ação direta de 

inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a imunidade ao Código de Defesa 

do Consumidor que a MPv estabelecia ao programa de racionamento (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2001). O governo federal ponderou a situação e recuou ao afirmar que a intenção 

não era essa, acionando a Advocacia-Geral da União para que a MPv fosse reeditada sem a 

imunidade quando o consumidor fosse residencial. 

Sem pretender a permanência, o programa de redução era apenas uma medida 

emergencial. Portanto, era preciso encontrar uma solução estrutural mais efetiva para a 

superação da crise.  

Segundo o relatório da Comissão de Análise do Sistema Hidrotérmico de Energia 

Elétrica (CNPE, julho de 2001), era evidente que o atraso nas obras de construção de novas 

usinas, previstas no planejamento decenal da ELETROBRAS, levaram à medida 
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emergencial do programa de racionamento (GOLDEMBERG; PRADO, 2003). Esse 

relatório também é conhecido como “Relatório Kelman”, devido à presidência da Comissão 

pelo engenheiro e Diretor-Presidente da Agência Nacional de Águas, Jerson Kelman. 

Em reforço, as causas para o declínio das usinas hidrelétricas na matriz energética 

nacional a partir dos anos 2000 foram as dificuldades de licenciamento ambiental para a 

exploração de novas bacias hidrográficas na região norte do país e as grandes distâncias em 

relação aos centros consumidores de eletricidade (TCU, Acórdão 4070/20, p.07). 

Dentre as opções para a superação da crise, havia o potencial pouco desenvolvido em 

energias renováveis não dependentes das condições hidrológicas. Nesse sentido, a GCE 

propôs a criação de um programa para o estímulo à fonte eólica, o Programa Emergencial 

de Energia Eólica – PROEÓLICA (Resolução GCE 24, de 05 de julho de 2001). Esse 

programa teria caráter transitório e era esperada sua substituição por outro programa de 

regulamentação dos incentivos. Sua duração era prevista até 31 de dezembro de 2003. 

Apesar de não ter sido implementado pelo poder público, o PROEÓLICA trouxe 

ideias importantes que em breve seriam incorporadas ao programa PROINFA, como a meta 

de incremento superior a 1.000 MW de capacidade ao sistema por meio de contratação de 

projetos pela Eletrobrás, e também do pagamento de “tarifa feed-in” (“valor de compra”) aos 

empreendimentos eólicos que iniciassem operação nos dois anos seguintes. 

Havia ainda a opção por fontes fósseis, como o gás natural e o petróleo. Mas, devido 

à existência de poucas usinas termelétricas e instalações de transmissão, à necessidade de 

importação e às condições do mercado internacional, além dos recursos para sua ativação 

conforme a demanda, o preço da geração por fonte fóssil impôs pesados custos à sociedade. 

A contratação prioritária de usinas termelétricas em regime emergencial encerrou 

com o programa de redução do consumo, conferindo segurança ao fornecimento, mas 

também elevou as despesas aos consumidores, por meio da cobrança do encargo de 

capacidade emergencial, ou “seguro-apagão”. Este foi “o preço da imprevidência”, nas 

palavras do Deputado Carlos Aleluia (PFL-BA), relator da MPv 14/01 na Câmara dos 

Deputados (DCD, 11/04/2002, p.331). 
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2.2.1.3 Razões e justificativas para o PROINFA 

 

A fonte eólica depende da superação de obstáculos para lograr êxito em seu 

desenvolvimento. Segundo apurado empiricamente, as três principais barreiras à expansão 

da energia eólica foram a demonstração da viabilidade técnica e da segurança no 

fornecimento ao sistema, o financiamento dos projetos, a demanda e a disponibilidade de 

estrutura de transmissão. Outros fatores, como os ambientais, tributários e logísticos, foram 

desafios a superar, mas não impediriam o modal eólico de acontecer.5 

Em 2002, a geração de energia elétrica por fonte eólica era ainda bastante incipiente. 

A capacidade instalada era baixa e servia a um mercado bem restrito. Poucos 

empreendedores haviam se aventurado a instalar geradores eólicos ou conjuntos de parques, 

devido aos altos custos de implantação da tecnologia. 

A fabricação de aerogeradores e seus componentes tampouco havia progredido no 

País. Somente alguns fabricantes se interessaram em construir uma instalação fabril e os 

poucos projetos eólicos dependiam do mercado exterior para avançar. Eles ficavam portanto 

afetados pelas variações cambiais na aquisição de produtos importados.6 

Como afirma a evidência empírica7, “uma nova fonte de energia alternativa consegue 

ser competitiva na medida em que a escala permite uma redução de custos”. Esse é o fator 

da curva de aprendizagem. Ou seja, uma das barreiras para a expansão da fonte eólica é a 

dificuldade de se alcançar a escala de produção que permita a redução dos custos dessa 

produção em um patamar de autossuficiência. Com isto, os preços diminuem e a fonte eólica 

pode competir no mercado em condição de igualdade com outras fontes. 

A viabilidade econômica dos parques eólicos depende dos incentivos dados à 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico de equipamentos e componentes mais eficientes: 

desenvolvimento de materiais das pás mais leves e maiores, projetadas para extrair o 

potencial de alturas mais elevadas. Como exemplo, menciona-se o crescimento da produção 

eólica da China, que foi importante para o desenvolvimento da indústria eólica em escala 

global, demonstrando a importância de se investir na eficiência dos equipamentos.8 

Outro fator de obstáculo para o mercado eólico era a concorrência com a eletricidade 

gerada pelas hidrelétricas, cujos investimentos e infraestrutura das últimas décadas 

 
5 Entrevistado 4. 
6 Entrevistado 4. 
7 Entrevistado 3. 
8 Entrevistado 6. 



121 

 

possibilitavam preços mais competitivos. A evidência empírica9 assevera que “toda vez que 

uma energia começa a competir com as fontes tradicionais, nós vamos ter uma resistência 

passiva dos órgãos reguladores e também das redes de distribuição”. 

O setor elétrico pode ser considerado um setor bastante tradicional, predominando a 

geração por usinas hidrelétricas, complementada pelas termelétricas. Havia uma inércia no 

processo de inserção de fontes alternativas, mas o motivo ambiental vinha crescendo desde 

o século passado, devido à questão das mudanças climáticas e da necessidade de diminuir a 

dependência da sociedade em relação às fontes fósseis.10 

Do ponto de vista dos interessados nos projetos eólicos, havia o problema do retorno 

dos investimentos. Era necessário que a fonte eólica pudesse extrair dos parques eólicos, a 

partir da cobrança de preços pela eletricidade, um ganho suficiente para justificar o capital 

investido11. 

Ou seja, o preço da fonte eólica deve ser suficiente para remunerar o investimento. 

Outra questão relevante é o risco dos parques eólicos e sua previsibilidade12. Os 

investimentos geralmente são antecipados e prestados conforme um cronograma, em que a 

segurança para os investimentos é um fator importante. No entanto, alterações bruscas nas 

condições podem desestimular o interesse pelos projetos. 

Qualquer medida de incentivo às fontes renováveis deve considerar esses obstáculos 

a fim de verdadeiramente permitir uma expansão dos novos empreendimentos. 

No âmbito do PROINFA, era preciso que o programa endereçasse esses obstáculos 

para que os parques eólicos pudessem encontrar o caminho para uma maior inserção na 

matriz elétrica nacional. 

Como destacou a EM 376-A (MPv 14/01), o modelo de expansão do setor de energia 

elétrica após a reestruturação de 1995 visava atrair investimentos de capital privado por meio 

de medidas de privatização, regras de regulação e incentivos públicos, que assegurassem a 

competitividade das atividades, “com simetria de informações e sem privilégios de 

instrumentos regulatórios”. 

Segundo a EM 376-A: 

 

16. Além do principal impacto que este Programa irá fomentar, que é a 

redução da dependência das previsões pluviométricas, outros tópicos 

devem ser levantados na defesa de sua implementação: (i) a adoção de 

 
9 Entrevistado 3. 
10 Entrevistado 6. 
11 Entrevistado 3. 
12 Entrevistado 3. 
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políticas de incentivo, a competitividade como mola propulsora de novos 

investimentos e a remoção de obstáculos à expansão do mercado 

constituem objetivos essenciais de todo o processo de reestruturação que 

vem sendo implantado no Setor Elétrico Brasileiro; (ii) menor porte dos 

empreendimentos aumenta o número de atores e estimula a competição; 

(iii) ampliação da oferta faz-se necessária em função da expectativa de 

crescimento de consumo e do atual risco de déficit; (iv) uso de recursos 

locais mostra-se vantajoso em contraposição à necessidade de importação 

de combustíveis (gás natural e petróleo), em particular no caso de 

existência de uma indústria nacional capacitada; (v) oferecem-se apoio e 

condição adicional para a eletrificação rural de áreas onde a opção 

convencional não é viável; (vi) a possibilidade de elegibilidade, pela 

Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, criada pelo 

Decreto Presidencial de 7 de julho de 1999, dos projetos que utilizem 

energias renováveis, face ao caráter de potencialização de redução de 

emissão de gases de efeito estufa, permitirá o acesso ao Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL). 

 

A EM 376-A identificou como principais obstáculos até então à expansão de fontes 

alternativas no Brasil o significativo capital inicial necessário para a implantação dos 

empreendimentos e a percepção de alto risco dos interessados. A solução seria então, como 

aponta o documento, a criação e fortalecimento do mercado de energia elétrica, nos moldes 

propostos pela nova legislação. 

Embora não fosse seu elemento central, a EM 376-A também vislumbrou a 

possibilidade do novo programa de contribuir com a redução da emissão de gases causadores 

do efeito estufa, como condição para a participação em projetos do MDL, escolhidos e 

autorizados pela Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (Decreto de 7 de 

julho de 1999). 

Assim, o PROINFA foi idealizado como um programa de incentivos e remoção de 

obstáculos, voltado ao incremento de 3.300MW de capacidade instalada. No entanto, neste 

momento ainda não estava definido exatamente quais as fontes alternativas que seriam 

incentivadas pelo programa. 

Na Câmara dos Deputados, a MPv 14/01 foi atribuída à relatoria do Deputado Federal 

José Carlos Aleluia (PFL-BA). 

Durante a tramitação legislativa da proposta, o programa teve por contribuição uma 

ampliação no seu escopo, abrangendo não só as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), mas 

também as fontes renováveis não convencionais, biomassa e energia eólica, o que, segundo 

o projeto, permitiria a essas fontes alcançar 10% de participação na matriz energética num 

período de 20 anos (DCD, 11/04/2002, p.331). 
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Em Sessão Ordinária de 10 de abril de 2002 (manhã de quarta-feira), o relator da 

MPv 14/01 apresentou em Plenário da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei de Conversão 

substitutivo com acréscimos. Ele destacou principalmente a preocupação com os desafios de 

universalização do serviço de energia elétrica face ao baixo índice de eletrificação do país, 

exemplificando com o caso das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde “mais de 30% 

das residências, rurais e urbanas, ainda continuam sem energia elétrica” (DCD, 11/04/2002, 

p. 330); e o potencial nacional dos recursos disponíveis. 

Embora a enorme relevância das energias renováveis para o futuro do setor elétrico, 

o PROINFA não foi destaque nas discussões. Os debates no plenário da Câmara 

concentraram-se na acalorada questão do encargo “seguro-apagão”, como evidencia a fala 

do Deputado Pompeo de Mattos (Bloco/PDT-RS): 

 

Sr. Presidente, quero ser equilibrado. A bem da verdade – xingue quem 

quiser –, é preciso admitir que a medida é boa no que diz respeito ao carvão 

natural e significa um avanço para as cooperativas de eletrificação rural e 

para a geração alternativa de energia. O que não podemos é esquecer o 

rombo que o Governo está deixando no bolso do contribuinte. É preciso 

sopesar esses dois aspectos”. (DCD, 11/04/2002, p.352) 

 

A fala é explícita em favor do programa de incentivo à geração de energia alternativa, 

não se identificando nas demais manifestações de oposição nenhuma rejeição ao PROINFA, 

mas sim ao “seguro-apagão”. 

À exceção de: 

 

Isso é um escândalo [o encargo], Sras. e Srs. Deputados! Não podemos 

conceber os critérios que estão sendo usados nesta Casa: em primeiro 

lugar, bloqueiam o debate; em segundo lugar, vendem ilusões de que 

vamos resolver o problema do carvão, da fonte alternativa de energia, mas 

não dizem que as tarifas duplicaram acima da inflação e que as empresas 

privadas, no ano passado, bateram um recorde de lucro e vão dar um 

incentivozinho. Onde está o prejuízo?” (Deputado Henrique Fontana – PT-

RS, DCD, 11/04/2002, p.379) 

 

Mesmo em favor do programa, as falas sobre fontes alternativas foram relativamente 

sintéticas: 

 

Sr. Presidente, o que estamos votando tem toda consistência técnica (...) 

previne contra as variações meteorológicas, dado o peso dos modelos 

hidroelétrico e hidrológico brasileiros (...). (Deputado Márcio Fortes – 

PSDB-RJ – Líder de Partido). 
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(...) [A medida] fez com que se definisse no Brasil um novo modelo 

energético para o País. Com esse projeto, a participação das fontes 

alternativas vai passar de 0,5% para 10%. (Deputado Inocêncio Oliveira – 

PFL-PE – Líder de Partido).  (DCD, 11/04/2002, pp.376-377) 

 

Ao final, por 275 votos favoráveis, e 144 contrários (com destaques), a MPv 14/01 

foi aprovada na Câmara, alterando o normativo de 14 artigos na proposta inicial do governo 

federal para um total de 32 artigos do substitutivo. Após foi remetida ao Senado, onde 

tramitou como Projeto de Lei de Conversão, o PLV 3/2002. 

O PLV 3/2002 foi debatido e votado em sessão do dia 16 de abril de 2002. 

Os argumentos em geral reproduziram algumas das discussões havidas na Câmara. 

Adicionalmente, destacamos o seguinte: 

Relator Senador Geraldo Althoff (PFL-SC), sobre o PROINFA: 

 

(...) Duas etapas distintas foram estabelecidas: a primeira, de curto prazo, 

a ser cumprida até dezembro de 2006, com a implantação de instalações 

eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, visando a um total de 

3.300 MW, quantidade que reduzirá a utilização das usinas térmicas 

emergenciais contratadas pela CBEE. A segunda etapa, de longo prazo, 

visa a promover pela primeira vez no Brasil uma intervenção institucional 

na matriz energética nacional, cujo objetivo é de que 10% da energia 

elétrica produzida no País provenha de fontes alternativas (como ocorre 

nos países da comunidade européia). 

(DSF, 17/04/2002, p.110) 

 

Os pontos de convergência entre oposição e governo podem ser compreendidos na 

fala do Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), contrário à aprovação da norma: 

 

(...) Sr. Presidente, se a medida provisória se detivesse apenas a estes três 

itens – expansão da oferta de energia, Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica e universalização do serviço público de 

energia –, é lógico que estaríamos engajados na luta pela aprovação da 

matéria. Entretanto (...) 

(DSF, 17/04/2002, p.122) 

 

Encerrados os debates, a medida foi aprovada com o voto favorável de 40 senadores, 

20 contrários e duas abstenções. Com a aprovação final, MPv 14/01 foi convertida na Lei nº 

10.438, em 26 de abril de 2002. 

Analisando a Lei 10438, o art. 3º estabelece que o objetivo do programa é “aumentar 

a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores 

Independentes Autônomos, concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais 
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hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional”. O aumento de 

participação da energia eólica é uma questão de inserção da fonte na matriz elétrica nacional, 

inclusive porque o programa foi idealizado em etapas, sendo que na primeira, a meta foi de 

alcançar uma quantidade determinada de capacidade instalada. Esse entendimento é 

reforçado pela fala do Senador Althoff, na compreensão sobre os propósitos das etapas de 

realização do programa. 

Na motivação das políticas públicas (PROINFA e outras) para a expansão do sistema 

elétrico por meio da inserção de fonte eólica, haviam razões econômicas e ambientais. No 

entanto, havia uma prevalência das questões sobre segurança energética, devido ao potencial 

eólico existente que poderia ser aproveitado para a geração de eletricidade.13 

A evidência empírica14 salienta que “existe um princípio fundamental em qualquer 

sistema de energia que é a diversificação das fontes”. A base da matriz elétrica no Brasil é 

formada por usinas hidrelétricas. No entanto, problemas com a escassez de água 

prejudicaram o potencial gerador das usinas hidrelétricas. A alternativa seriam as usinas 

termelétricas, mas estas são grandes emissoras de dióxido de carbono. Por isso os parques 

eólicos assumem importância no aspecto da diversificação das fontes. 

A fonte eólica apresenta outra vantagem em relação às tradicionais hidrelétricas que 

é a geração descentralizada15. Os parques podem ser construídos com capacidades menores, 

em diferentes regiões devido ao potencial eólico, e interligados ao sistema. Essa 

característica da energia eólica permite inclusive o fornecimento de eletricidade nas regiões 

mais carentes, em que os custos de transmissão por fonte hidrelétrica são muito caros. 

A característica da gestão descentralizada é favorável inclusive para fins de 

planejamento da expansão por fonte eólica. Por serem pequenas, modulares, alterações na 

ordem cronológica no início de operação de cada projeto eólico não prejudicam o sistema 

elétrico, como ocorre no atraso de um empreendimento hidrelétrico. Por isso os parques 

eólicos atraem mais o interesse de novos investidores, tanto brasileiros quanto estrangeiros.16 

Embora pouco detalhado naquele momento, o potencial eólico brasileiro era visto 

como um aspecto favorável. Sendo esse um fator relevante para a viabilidade econômica dos 

projetos, a potência dos ventos para a geração de energia elétrica foi também um importante 

estímulo para a procura por investidores17. 

 
13 Entrevistado 6. 
14 Entrevistado 3. 
15 Entrevistado 3. 
16 Entrevistado 2. 
17 Entrevistado 6. 
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A função complementar da fonte eólica em relação à fonte hídrica no sistema 

interligado é um fator de atratividade aos investidores, porque é indicativo de demanda.18 

Resumindo, as razões para a criação do programa foram: a) diversificação da matriz 

elétrica devido ao episódio do apagão; b) questões ambientais; e c) desenvolvimento da 

tecnologia em fontes renováveis.19 

Concluímos que para o governo, há um propósito da inserção da fonte eólica na 

matriz nacional relacionado à questão da segurança e do abastecimento de eletricidade. Cada 

fonte apresenta seus pontos favoráveis e contrários quanto à regularidade do suprimento. No 

caso da hidrelétrica, o problema da falta de capacidade pode comprometer o funcionamento 

do sistema, na medida em que não haviam usinas suficientes operando. Ademais, nos 

períodos de poucas chuvas e das secas as usinas perdem potencial gerador. Com a 

diversificação de fontes e inserção da eólica no sistema, os riscos de disponibilidade da fonte 

principal, que é a hídrica, são reduzidos. 

Outra justificativa relevante para o governo é a ambiental. A fonte eólica emite uma 

menor quantidade de gases do efeito estufa, quando em comparação com as fontes fósseis, 

como no caso das termelétricas. E as hidrelétricas apresentam o problema da distância e dos 

impactos ambientais. Os grandes potenciais hidráulicos situados em pontos na Região Norte 

dificultam os projetos devido aos investimentos necessários com a conexão do sistema. Além 

disso, objeções quanto à remoção de vegetação de floresta e às obras de barragem, cuja 

mitigação se mostra custosa ou ineficiente, tornam esses empreendimentos altamente 

“predatórios”. 

 

 

2.2.1.4 Os principais incentivos do PROINFA 

 

O PROINFA instituiu importantes instrumentos de incentivo à produção de 

eletricidade por fonte renovável no seu estágio inicial. O principal deles é a tarifa feed-in, 

que como visto anteriormente, permite contratos duradouros e estáveis, com preços fixados 

no início da contratação, em R$/MWh, visando estimular projetos de energia alternativa. O 

objeto desses contratos foi a venda da “energia contratada”. A quantidade foi estimada 

conforme a “energia de referência” (MWh/ano), regulamentada pela Resolução Normativa 

 
18 Entrevistado 6. 
19 Entrevistado 2. 
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ANEEL 62/04 e definida para cada empreendimento pelo Anexo II da Resolução Normativa 

ANEEL 65/04. 

Na prática, as usinas eólicas contratadas no PROINFA não estavam obrigadas a 

produzir uma quantidade determinada de energia, sendo um critério para o cálculo de 

pagamento ao produtor e eventuais compensações devido à contabilização de “energia 

gerada”. Não havia penalidade ao investidor que entregasse maior ou menor quantidade de 

energia devido às variações da qualidade do vento. A quantidade gerada era paga conforme 

ia sendo produzida.20 

Os contratos foram celebrados entre a ELETROBRAS e o produtor por um período 

de até 20 anos. A ELETROBRAS assumiu o compromisso de comprar a energia produzida 

pelo preço “valor econômico correspondente a tecnologia específica da fonte” e vendê-la no 

ambiente da CCEE. Esse valor foi definido pelo Ministério de Minas e Energia, que ficou 

responsável por torná-los públicos por portaria, respeitando o piso para a eólica de 90% da 

tarifa média nacional de fornecimento ao consumidor final. (Decreto 5025/04 e Portaria 

MME 45/04). 

Para o custeio desses contratos, foi criada uma conta bancária específica, que na 

prática funcionou como um subsídio pago pelos consumidores de energia elétrica.21 Trata-

se da conta PROINFA, movimentada pela Eletrobrás e formada com recursos de agentes do 

setor e outras receitas. Esses agentes deveriam pagar cotas anuais, estabelecidas pela 

ANEEL segundo os critérios do Plano Anual do PROINFA (Decreto 4541/02 e Decreto 

5025/04). 

A evidência empírica22 informa que na época, embora as divergências sobre a 

definição do preço, as empresas exerciam um lobby muito forte sobre o governo para 

implementar a política de incentivos às energias renováveis. E a resposta do governo foi 

obter junto aos técnicos do MME um equilíbrio entre o preço maior que seria pago pela tarifa 

feed-in e a quantidade a ser contratada (aproximadamente 3 GW em energias renováveis), 

reduzindo dessa forma o impacto final sobre a conta que custearia o programa. 

Outro importante incentivo trazido pelo PROINFA foi a redução das tarifas de 

transmissão e distribuição (TUST, TUSD) em pelo menos 50% sobre os valores, diminuindo 

os custos com a produção de energia renovável. Esse mecanismo também é chamado de 

desconto tarifário, ou desconto na tarifa fio. 

 
20 Entrevistado 2. 
21 Entrevistado 5. 
22 Entrevistado 4. 
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As tarifas TUST e TUSD surgiram no âmbito da reforma do setor elétrico, que 

estabeleceu a sua desverticalização e a separação entre as empresas de geração, transmissão 

e distribuição. Sua utilização está sujeita ao crivo regulatório da ANEEL. 

O incentivo da redução tarifária havia sido criado com a Lei 9648/98, art. 4º, que 

acresceu o § 1º ao art. 26 da Lei 9427/96, mas beneficiava apenas alguns modelos específicos 

de aproveitamento de potencial hidráulico de menor porte. A proposta de ampliação do 

incentivo para fontes alternativas de energia renovável e empreendimentos de cogeração teve 

origem no Projeto de Lei 2905/2000, de iniciativa do Poder Executivo, apresentado pela 

Mensagem 520/2000. 

O PROINFA incorporou essa ideia do incentivo, ampliando-o para a fonte eólica, 

biomassa e de cogeração qualificada (Lei 10438/02, art. 17 modificou o § 1º do art. 26, para 

incluir “fonte eólica”), o que mais tarde contribuiu para justificar o arquivamento do PL 

2905/2000. 

O desconto nas tarifas TUST e TUSD foi regulamentado pela Resolução ANEEL 77, 

de 18 de agosto de 2004, que trata dos procedimentos para obtenção da redução tarifária e 

da fixação do percentual de desconto. 

A fonte de custeio dos descontos tarifários vinha dos próprios consumidores, que 

arcavam com a redução das tarifas TUST e TUSD aos projetos PROINFA por meio de 

acréscimo na tarifa do distribuidor. Mas a partir de 2013, o custeio dos descontos tarifários 

passou a ser feito pelos recursos do fundo Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). 

Diz a Exposição de Motivos 02/13 à MPv 605/13: 

 

8. Adicionalmente, propõe-se, como mecanismo complementar para 

possibilitar, ainda, a redução tarifária de que trata a Lei no 12.783, de 2013, 

a previsão de que a CDE destine recursos para compensar os descontos 

aplicados nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de distribuição e nas 

tarifas de energia elétrica. Com isto, transfere-se estruturalmente para a 

CDE a função de políticas públicas hoje arcadas pelos consumidores de 

cada concessionária em que existem tais descontos, a exemplo dos 

descontos aplicados à classe Rural, ao serviço público de irrigação e à 

iluminação pública. 

 

A MPv 605 perdeu vigência em 03 de junho de 2013. No entanto, a referida alteração 

sobre a fonte de custeio dos descontos tarifários foi revigorada pela aprovação da Lei 12839, 

de 09 de julho de 2013. 

A CDE havia sido criada para o custeio de políticas públicas do setor elétrico e a 

competitividade da fonte eólica, dentre outras fontes (Lei 10438, art. 13). O fundo tem por 
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receita o encargo cobrado dos agentes comercializadores de energia elétrica com os 

consumidores finais, as multas impostas pela ANEEL e a anuidade de concessionários e 

autorizados pelo UBP (uso de bem público). A CDE foi administrada pela ELETROBRAS 

e depois pela CCEE (Lei 13360/16). 

Diversas alterações normativas permitiram que os subsídios do fundo CDE fossem 

utilizados não só para cumprir com o seu propósito inicial, mas também para o pagamento 

de custos de setores econômicos diversos do elétrico.23 

No sítio eletrônico da ANEEL, no espaço “Luz na Tarifa”, encontramos um gráfico 

detalhado sobre as políticas ou setores subsidiados pelos recursos oriundos da CDE: 

 

Figura 06: Orçamento da CDE conforme o destino das despesas.  

 

Fonte: ANEEL (2020). 

 

 
23 Entrevistado 1. 
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Além do pagamento dos descontos tarifários (fontes incentivadas) como mecanismo 

de promoção de políticas públicas do setor elétrico, a CDE se transformou em uma fonte de 

pagamento para os mais diversos fins, como subsídios rurais, de irrigação e aquicultura, 

água-esgoto-saneamento e outros. O resultado pode ser prejudicial para o setor elétrico, 

especialmente se não houver um controle e monitoramento sobre os subsídios concedidos. 

Fazendo um balanço sobre o desconto nas tarifas TUST e TUSD, esses descontos 

contribuíram para o sucesso dessa política. Mas seu custo onerava o consumidor. Por isso, 

hoje se pleiteia o fim dos descontos com a MPv 998/20, porque a fonte eólica tornou-se 

bastante competitiva, não sendo mais necessário o incentivo.24 

O dispositivo que instituiu o desconto tarifário teve o seu objetivo cumprido para a 

promoção da energia eólica, mas se tornou nocivo com o tempo para o setor elétrico, que 

hoje goza de uma estabilidade regulatória.25 

O investimento em pesquisa e desenvolvimento é uma obrigação legal para empresas 

de geração de energia elétrica. Porém, são isentos os geradores por fonte alternativa, como 

a eólica. 

O PROINFA reforçou que as usinas eólicas são isentas da obrigação de investimento 

em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, que sujeita as empresas distribuidoras, 

transmissoras e geradoras ao recolhimento de percentual sobre a receita operacional líquida 

(Lei 9991/2000, art. 2º). Esses recursos são destinados ao FNDCT (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), ao Programa de P&D da ANEEL e ao MME. 

Outra contribuição significativa do Programa veio com o financiamento dos 

contratos PROINFA pelo BNDES, que criou linhas de crédito especiais para suportar as 

necessidades de capital dos projetos eólicos. 

O financiamento do BNDES também contribui com a expansão de energias 

renováveis na medida em que restringe algumas hipóteses de financiamento. Por exemplo, 

no caso do setor sucroenergético, houve um incremento expressivo do setor ao excluir 

recursos para a aquisição de caldeiras de baixa pressão e manter apenas para as de média e 

alta pressão. O que incentivou uma mudança de comportamento dos empreendedores.26 

O programa PROINFA também visou incentivar o desenvolvimento de fabricantes 

nacionais de equipamentos eólicos. Por isso criou-se no âmbito do financiamento do BNDES 

 
24 Entrevistado 5. 
25 Entrevistado 2. 
26 Entrevistado 2. 



131 

 

a exigência do índice de nacionalização de equipamentos e serviços, que deveria ser 

cumprida pelos projetos eólicos. 

Por um lado, a exigência do índice de nacionalização foi percebida por alguns como 

possivelmente prejudicial, burocratizando a construção de parques eólicos e beneficiando 

pontualmente fabricantes nacionais, e não a coletividade. Esse é um risco quando a exigência 

visa atender interesses individuais e não o interesse coletivo. Por isso é importante a criação 

da regra no âmbito abrangente de uma política pública, e não isoladamente como o resultado 

da prática de lobby.27 

Por outro lado, um dos problemas para a expansão das fontes alternativas no Brasil 

é o estado destas tecnologias. São poucos os investimentos neste campo. Há ainda uma 

grande dependência de fabricantes estrangeiros, que são os detentores da tecnologia.28 

A promoção da indústria nacional é importante para consolidar uma independência 

tecnológica maior da fonte eólica. Os produtores se beneficiam da maior competição no 

mercado de fornecedores de bens e serviços a projetos eólicos, considerando que a expertise 

eólica é dominada por países estrangeiros há décadas. Ao estipular aos geradores um padrão 

de aquisição de produtos brasileiros, isto permitiu que capitais estrangeiros viessem instalar 

no país novas empresas e iniciar uma produção em escala com o objetivo de suprir a preços 

competitivos os produtores com contratos PROINFA em suas demandas. 

A exigência do conteúdo nacional para o financiamento de contratos PROINFA criou 

uma vantagem para os projetos eólicos que utilizassem o produto local, pois eles teriam 

acesso a recursos financeiros com taxas menores. Isso teve por resultado atrair as fábricas 

para o Brasil.29 

A construção de fábricas de aerogeradores e componentes no Brasil ao longo dos 

anos, a chamada “nacionalização”, ajudou a superar o problema do suprimento de projetos 

e a constituir uma cadeia produtiva mais completa. Isso ocorreu a partir dos anos 2000. Esse 

processo foi se intensificando nos anos 2009, 2010. Atualmente, são seis grandes fabricantes 

no País.30 

Os seis integrantes da cadeia produtiva local são: GE/Alstom, Enercon/Wobben, 

Gamesa/Siemens, Acciona, Vestas e WEG (BNDES, 2017). 

 
27 Entrevistado 1. 
28 Entrevistado 3. 
29 Entrevistado 5. 
30 Entrevistado 4. 
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O índice de nacionalização foi importante para a expansão da energia eólica, 

englobando equipamentos e serviços. Porque favorecia não só a indústria eólica, mas 

também toda a economia periférica e local.31 

Os efeitos reflexos do desenvolvimento da indústria nacional são a criação de novos 

postos de trabalho e o aumento das receitas fiscais – desde que não haja uma política de 

isenções. Por outro lado, os preços dos bens e serviços industriais devem permanecer 

competitivos, ou então podem prejudicar os próprios projetos eólicos. Portanto, a 

padronização do componente nacional deve ser vista como um elemento significativo para 

o equilíbrio da indústria eólica no setor elétrico. 

Na análise do programa, o valor da tarifa feed-in (em 2004) foi na direção do interesse 

dos empreendedores, como se evidenciou dos projetos apresentados. A exigência de 

nacionalização fortaleceu a indústria nacional e gerou empregos (DUTRA, 2007). 

A evidência empírica32 corrobora essa afirmação. Embora considere que o preço do 

feed-in tenha sido mais elevado, essa política proporcionou o maior interesse de fabricantes 

pelo Brasil. A vinda desses fabricantes deu origem à construção de fábricas de aerogeradores 

e componentes, o que foi importante para superar o problema do receio de integrantes do 

governo e do grupo de investidores quanto à viabilidade técnica e a segurança da geração de 

eletricidade por fonte eólica. 

O programa possibilitou ainda um desenvolvimento do mercado, das cadeias de 

suprimentos, do fornecimento local até a exportação de componentes para outros países, 

como os Estados Unidos.33 

Podemos creditar parte do êxito da fonte eólica aos incentivos industriais 

concretizados para que a produção fosse mais eficiente, atingindo a curva de aprendizagem 

e com isto reduzindo os custos necessários. As políticas públicas de estímulo e promoção da 

fonte eólica possibilitaram a superação do obstáculo do custo de geração, fazendo com que 

ela se tornasse mais competitiva.34 

O desenvolvimento da indústria eólica tem sido no âmbito do ganho de eficiência na 

captação de ventos. Torres mais altas e turbinas maiores, portanto usinas de maior porte, 

resultaram no incremento da produção.35  

 

 
31 Entrevistado 6. 
32 Entrevistado 4. 
33 Entrevistado 5. 
34 Entrevistado 6. 
35 Entrevistado 2. 
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2.2.1.5 O produtor independe autônomo 

 

O PROINFA foi criado visando a contratação de produtores de energia alternativa, 

com preferência para os projetos de Produtores Independentes Autônomos (PIAs) em relação 

aos Produtores Independentes de Energia Elétrica (PIEs). 

O PIE surgiu no contexto das reformas do setor elétrico de 1995, que teve início com 

a MPv 1017, de 08 de junho. que trouxe mudanças na disciplina sobre os contratos 

administrativos para a prestação de serviços públicos. 

A MPv 1017/95 nada dispôs sobre PIE. Mas as emendas 88, 90, 91 e 96 propuseram 

a inclusão do PIE e suas regras.  

Na Câmara dos Deputados, a medida provisória foi convertida em PLV 14/1995, da 

Comissão Mista Especial, tendo por Relator o Deputado José Carlos Aleluia (PFL-BA), que 

emitiu o Parecer nº 8/95 CN. O substitutivo possuía 112 emendas. 

Voto do Relator: 

 

De fato, o exame do teor da Medida Provisória nº 1.017 mostra que o Poder 

Executivo busca suplementar alguns aspectos da Lei nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, notadamente no que diz respeito ao Setor Elétrico 

Brasileiro. A Lei nº 8.987/95 é norma geral, aplicável à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, sempre que qualquer um dos Poderes 

Públicos vier a efetuar a prestação de serviços públicos por meio indireto, 

isto é, pelo regime de concessão ou permissão.  

(...) 

(...) a proposta contida no art. 8º da Medida Provisória nº 1.017, deve ser 

implementada num futuro próximo, sendo convertida agora num incentivo 

para atrair investimentos privados na geração e transmissão de energia 

elétrica, por certo o maior problema a ser enfrentado no curtíssimo prazo 

pelo Governo. 

Diante dessa prioridade pela atração de recursos, é que, mantendo a 

filosofia do art. 8º os consumidores com carga igual ou maior que 10.000 

kw, possam ser liberados da sua condição de consumidores cativos de 

concessionárias, apenas para serem atendidos por Produtores 

Independentes de Energia Elétrica. 

Este redirecionamento implica também em trazer para o conteúdo desta 

Medida Provisória a figura do Produtor Independente da Energia Elétrica, 

que é objeto de projeto de lei de iniciativa do próprio Poder Executivo e se 

encontra tramitando no Congresso Nacional. 

(DCN, 28/06/1995, p.208). 

 

A questão foi discutida na 16ª Sessão Conjunta do Congresso Nacional, de 28 de 

junho de 1995. 
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O Relator, Congressista José Carlos Aleluia (PFL-BA): 

 

Começarei meu relato aqui nesta sessão, Sr. Presidente, citando frase que 

ouvi de um dos homens mais ilustres da vida pública brasileira e que já 

teve uma brilhante passagem pelo setor elétrico nacional. Refiro-me ao ex-

Ministro Camilo Penna, que, há duas semanas, em reunião, quando 

discutíamos esse projeto na Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais, afirmava o seguinte: o desejável, o necessário, era que as 

autoridades do Governo pudessem garantir que não haveria racionamento 

de energia no Sul e no Sudeste do País. Se nada for feito, nenhuma 

autoridade do Governo poderá garantir isso. Os investimentos arrastam-se 

há décadas. 

(...) 

Esta medida provisória, no seu projeto de conversão, estabelece as 

condições para que o produtor tenha acesso ao consumidor, para que o 

consumidor tenha acesso direto ao produtor de eletricidade, estabelecendo 

a competição no setor elétrico e, portanto, a possibilidade de convivência 

do capital público com o capital privado. 

(...) 

Srs. Congressistas, esta é, portanto, uma medida que traz a prorrogação das 

concessões, o fim do monopólio público e privado, a competição no setor 

elétrico brasileiro e que também permite a reestruturação dos diversos 

setores do serviço público brasileiro, definindo regras claras para dar 

estabilidade aos investidores, para atrair os investidores, para dar sequência 

à lei de concessões, que foi sancionada no dia 13 de fevereiro deste ano. 

(...) 

(...) não há motivo para estarmos aqui a obstruir. Esta é uma medida que o 

País precisa para ter investimento. No momento em que se pensa em 

privatizar empresas, obstruir investimentos é, no futuro, dizer que estamos 

com escassez de energia porque privatizamos. Essa não seria a verdade. 

Estamos e estaremos com escassez de energia porque não estamos 

investindo, porque não há poupança pública e porque as empresas estatais 

não estão sequer conseguindo cumprir os seus compromissos intra-

setoriais. 

(DCN, 29/06/1995, p.172). 

 

Eliseu Resende (PFL-MG), Presidente da Comissão de Minas e Energia do 

Congresso Nacional: 

 

Srs. Senadores, Srs. Deputados, o setor elétrico brasileiro se encontra, há 

mais de dez anos, totalmente atrofiado. Inúmeras usinas estão paralisadas 

por falta de recursos. 

(...) 

São mais de 10 mil megawatts em instalação que estão sugando os recursos 

dos consumidores de energia elétrica deste País e que estão paralisadas em 

investimentos que superam mais de R$20 bilhões. 

Srs. Parlamentares, os custos dessas usinas estão astronômicos em 

decorrência da fantástica acumulação dos juros durante a construção com 

cronogramas paralisados e interrompidos. 

Além disso, este projeto substitutivo traz a figura do produtor 

independente, do autoprodutor, do transmissor independente, para que 
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possamos ter um modelo definitivo do setor elétrico deste País, em que o 

grid, ou o sistema básico de transmissão, fique sob o controle do Estado, o 

sistema nuclear continue sob o controle do Estado, como também a 

binacional Itaipu; mas as usinas de geração, essas têm que ser concedidas 

aos produtores independentes, a empresas públicas e privadas, que possam 

trazer, somar aos investimentos das estatais novos esforços e novos 

investimentos, para que tenhamos essas usinas concluídas num processo 

competitivo de tarifas. (DCN, 29/06/1995, pp.173/174) 

 

Aldo Arantes (PCdoB-GO): 

 

Sr. Presidente, argumenta-se que o setor não dispõe de recursos, mas não 

consigo entender a necessidade de “se dar um cheque em branco” para o 

Governo vender empresas já instaladas e unidades bastante amplas que 

implicaram investimento público. 

(...) 

Ninguém é contra a entrada do capital privado, pois este é um país 

capitalista; ninguém é contra a entrada do capital estrangeiro. Somos 

contra, sim, entregar o filé mignon, depois que o Estado investiu, depois 

que o Governo aplicou os recursos da União, nas mãos do setor privado. 

(DCN, 29/06/1995, p.174/175). 

 

José Ignácio Ferreira (PSDB-ES): 

 

(...) Devemos agradecer a crise, a recessão que vivemos nos anos 80, 

porque, sem ela, este País já teria entrado em colapso nas áreas de energia 

e de telecomunicações. Não poderíamos ter, nas circunstâncias da época, 

enfrentado um aquecimento violento da economia, porque não tínhamos 

condições de sustentar níveis de oferta e de geração de energia compatíveis 

com o aquecimento da economia. A recessão da década de 80 acabou sendo 

benéfica para o País, que não entrou em colapso por causa disso. (DCN, 

29/06/1995, p. 175). 

 

O substitutivo foi aprovado e convertido na Lei 9074, de 07 de julho de 1995, tendo 

sido regulamentado pelo Decreto 2003, de 10 de setembro de 1996. 

Segundo a legislação aprovada sobre o PIE: 

 

Considera-se produtor independente de energia elétrica a pessoa jurídica 

ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização 

do poder concedente, para produzir energia elétrica destinada ao comércio 

de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco. (lei 9074/95, 

art. 11) 

 

O PIE é aquele que assume por sua conta e risco a atividade de produção destinada 

ao comércio ou autoconsumo. Pode ser pessoa jurídica ou consórcio delas. O direito é 
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outorgado por meio de concessão ou autorização do poder concedente. Isto possibilita o 

aumento no número de empreendimentos. 

Anos depois da criação do PIE, a Lei 10438/02 (PROINFA) trouxe o Produtor 

Independente Autônomo (PIA). 

 

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. 

(art. 3º, par. 1º, com a redação da lei 10762, de 11.11.2003) 

 

O PIA não é concessionário de energia, nem é coligado ou controlado por quem tenha 

concessão de serviço público. A legislação permite no entanto que os fabricantes de 

equipamentos de tecnologia eólica possam participar da constituição de uma sociedade de 

PIA. 

A criação do PIA e sua preferência na contratação pelo programa refletiam o objetivo 

de atrair novos investidores para os projetos eólicos, sem conceder subsídios aos atuais 

concessionários do setor. Porém, não era possível que o número menor de PIAs assumisse 

todos os contratos disponíveis, de modo que foi necessário fazer uma abertura para permitir 

que esse espaço fosse preenchido pelos PIEs. 

A preferência pela contratação de PIAs em relação aos PIEs foi reduzida pela Lei 

10438, art. 3º, § 2º, e também pelo Decreto 5025/04. Ficou estabelecido que para a primeira 

etapa do programa, a ELETROBRAS distribuiria o total dos contratos por igual entre PIAs 

e PIEs. 

Essa classificação jurídica de diferentes empresas produtoras, PIEs e PIAs, 

permaneceu pelos anos seguintes, até que se observou um entrave para que as sociedades de 

PIAs pudessem usufruir de determinados benefícios durante o desenvolvimento de seus 

projetos no PROINFA. Essa observação se deu no processo legislativo que levou à 

aprovação da política REIDI de diferimento das contribuições sociais.  

Durante a tramitação da MPv 351/07, que deu origem ao REIDI, o Deputado Odair 

Cunha (PT-MG), em seu Parecer ao substitutivo, destacou o seguinte problema envolvendo 

as limitações ao regime de contratação do PIA: 

 

A criação da figura dos Produtores Independentes Autônomos objetivou 

evitar a concentração e o controle da geração a partir de fontes alternativas 

em empresas que já possuíam concessões de serviço público ou mesmo de 
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uso de bem público, criando condições específicas para atrair novos 

agentes para a realização de investimentos no setor de energia elétrica. Tal 

objetivo foi plenamente alcançado. Graças ao PROINFA, inúmeros novos 

investidores dirigiram sua atenção e suas decisões de investimento para a 

geração de energia elétrica. 

 

Atualmente, vários produtores independentes autônomos, que firmaram 

contratos no âmbito do PROINFA, desenvolveram uma expertise técnica 

própria, cuja aplicação não deve ser limitada ao desenvolvimento do 

referido programa. Além disso, existe por parte de vários desses agentes 

uma real disposição de realizar outros investimentos em infra-estrutura de 

energia elétrica, engajando-se, assim, no esforço do Governo Federal no 

sentido de viabilizar a expansão do setor de energia elétrica. 

Entretanto, estão os referidos agentes impedidos de realizar novos 

investimentos fora do âmbito do PROINFA, sob risco de rescisão de 

contratos, além de outras penalidades. (DCD, 26/04/07, p.150) 

 

Havia portanto uma excludente de regimes jurídicos entre PIE e PIA, em que o PIA 

não poderia se converter em PIE e usufruir dos respectivos benefícios sem incorrer em 

ilegalidade ou falta contratual passível de penalidade. Não era a intenção do PROINFA 

atrofiar os investimentos oriundos desses produtores, mas possibilitar que as pessoas 

constituídas sob a forma de PIA pudessem evoluir a partir de um espaço próprio em direção 

de novas captações dentro de um programa de incentivo ao crescimento da infraestrutura. 

Por isso, o substitutivo propôs a prerrogativa que o PIA pudesse mudar o regime para 

PIE. Além disso, para evitar uma piora na situação dos convertidos em PIEs, na segunda 

etapa do PROINFA não subsistiria a preferência na contratação dos PIAs.  

Assim, a Lei do REIDI trouxe o seguinte dispositivo: 

 

§ 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. 

§ 7o  Fica restrita à 1a (primeira) etapa do programa a contratação 

preferencial de Produtor Independente Autônomo. 

(Art. 3º, pars. 6º e 7º da Lei 10438/02, incluídos pela Lei 11488/07). 

 

Ocorre no entanto que a questão da preferência de contratação dos PIAs em relação 

aos PIEs acabou por perder todo o sentido devido à dinâmica que se seguiu em relação às 

etapas de implementação do PROINFA. Consequentemente, isso também ocorreu quanto à 

pessoa do PIA, devido às restrições de novos contratos no regime do programa PROINFA. 
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2.2.1.6 Processo de implementação do PROINFA: primeira e segunda etapas 

 

O PROINFA foi concebido como um programa a ser implementado em duas etapas 

sucessivas, sendo a primeira de “impulsionamento” e a segunda de “inserção”. Esse impulso 

inicial do PROINFA à fonte eólica foi identificado por meio da pesquisa empírica, como 

constatamos da entrevista.36 

Até o surgimento do PROINFA, a indústria eólica pouco tinha avançado na 

ampliação dos parques geradores. A capacidade instalada em fonte eólica era da ordem de 

27 MW (TOLMASQUIM et alii, 2016). 

O objetivo da primeira etapa era alcançar a implantação de 3.300 MW de capacidade 

instalada em energia eólica, PCH e biomassa. Ela teria início com a seleção de projetos, em 

prazo de até 24 meses da publicação da Lei 10438, encerrando-se com o início da operação 

dos empreendimentos selecionados, até 30 de dezembro de 2006. Contudo, houve alguns 

entraves no começo, como por exemplo, a necessidade de regulamentação do programa. 

Para regulamentá-lo, foi editado o Decreto 4541, de 23 de dezembro de 2002. Este 

depois foi substituído na prática pelo Decreto 5025, de 30 de março de 2004, especificando 

que a meta de 3.300 MW de capacidade instalada em energias renováveis deveria ser 

igualmente distribuída entre as fontes renováveis contempladas, e que portanto, 1.100 MW 

seriam em eólica (art. 8º). 

O sistema de escolha dos projetos deu-se por chamada pública, cujo critério foi o de 

licença ambiental mais antiga e a exigência de nacionalização de 60% do valor de 

equipamentos e serviços, o chamado “conteúdo nacional”. Como resultado, a Eletrobrás 

celebrou contratos PPA (power purchase agreement) com os Produtores Independentes, com 

duração de 20 anos, considerando o “preço premium”. A contratação em eólica foi finalizada 

após uma primeira chamada pública e mais três reclassificatórias, resultando no total de 

1.422,922 MW de potência contratada (COSTA, 2006).  

Os contratos foram celebrados entre os anos de 2004 e 2005, num total de 54 

contratos assinados para um potencial de 1.493 MW em energia eólica (ELETROBRAS, 

2015; EPE, PDE, 2016). Contudo, o critério para conclusão da primeira etapa não foi a 

assinatura de contratos, mas o início da operação dos empreendimentos contratados 

(DUTRA, 2007). 

 
36 Entrevistado 1. 
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Uma vez alcançada a meta de 1.100 MW de capacidade instalada em energia eólica, 

faltava que os projetos entrassem em operação para que se encerrasse a primeira etapa e se 

desse continuidade à segunda etapa. No entanto, atrasos no cronograma de implementação 

da primeira etapa afetaram os empreendimentos eólicos contratados. Outros fatores foram 

as dificuldades no financiamento aos produtores, incertezas sobre o futuro do programa 

(segunda etapa) e dificuldade em atender com o índice de nacionalização devido ao pequeno 

número de fabricantes no Brasil (COSTA, 2006). As incertezas sobre a segunda etapa 

também influenciaram decisões de fabricantes eólicos estrangeiros sobre a opção de 

instalação de novas unidades industriais no Brasil (DUTRA, 2007). Assim, com o atraso no 

início das operações, a primeira etapa, que estava prevista para se encerrar até 30 de 

dezembro de 2006, foi prorrogada até 30 de dezembro de 2008 (Portaria MME 452/05). 

Após a conclusão (prevista) da primeira etapa, o objetivo da segunda etapa seria 

alcançar, em 20 anos (período global do programa), o percentual de 10% de participação de 

renováveis no consumo nacional anual de energia elétrica. 

Na segunda etapa, era previsto que os projetos continuariam a ser selecionados por 

chamada pública, mas com exigência de nacionalização de 90% do valor de equipamentos e 

serviços e emissão pelos produtores de Certificado de Energia Renovável com dados sobre 

a origem da energia, para fiscalização das metas pela ANEEL (COSTA, 2006). 

Ao prever novas metas anuais de inserção das fontes renováveis na matriz elétrica, 

sob a fiscalização da ANEEL, e a emissão de certificados de energia renovável (RECs), a 

segunda fase do programa ensaiava a possibilidade de futuramente ser implementada uma 

política de cotas de aquisição compulsória (quota system ou RPS), que busca promover uma 

maior variação na carteira de fornecedores das distribuidoras, aumentando a participação das 

fontes renováveis. Porém, essa fase entrou em um processo de revisão devido a indefinições 

sobre sua continuidade após as mudanças nas normas regulatórias. Essa situação de 

insegurança afetou o aumento de investimentos no programa (maior risco ao empreendedor) 

(COSTA, 2006). 

O Brasil não chegou a efetivar um sistema de cotas, que seria a próxima medida para 

a segunda etapa, mas que não se concretizou se consideramos que a obrigação (cota de 

aquisição) se restringia à ELETROBRAS e não às distribuidoras ou aos consumidores 

(COSTA, 2006, p.138). 

O valor do dólar afeta o setor eólico porque encarece a importação de equipamentos 

para os parques (COSTA, 2006). Estudo de casos (p.ex. Alemanha e Reino Unido) mostra 

prevalência do feed-in (melhor para dar segurança a fonte de tecnologia com custo mais alto) 
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sobre o sistema de cotas (mais caro, menos custo-efetivo, mais demanda por recursos 

administrativos para atuar na emissão de certificados e nos mercados de eletricidade, maiores 

ganhos mas com maiores riscos), sendo esta uma referência relevante para uma próxima fase 

do PROINFA (COSTA, 2006). 

O governo apresentou uma proposta diferente, baseada na realização de um sistema 

de leilões (tender system) (COSTA, 2006). A proposta do governo era suceder o sistema de 

chamada pública por outro que seguisse a linha das alterações trazidas pelo novo marco 

regulatório (2003-2004), que prestigiam a segurança, a estabilização das regras e a 

modicidade tarifária. O novo sistema utilizaria os leilões públicos a fim de alcançar preços 

mais competitivos. O MME passaria a definir a quantidade de energia renovável a ser 

contratada e deixaria de existir o valor econômico por fonte (DUTRA, 2007), uma 

característica essencial do programa de tarifa feed-in. 

Crítica à transformação da segunda etapa em um sistema de leilões (proposta de 

governo) é que a fonte eólica poderia não ser competitiva o suficiente. Além disso, há o 

problema da diminuição da rentabilidade do gerador e poucas garantias ou seguranças tendo 

em vista a incerteza sobre a frequência dos leilões (demanda por equipamentos), que afeta a 

estruturação da indústria nacional (COSTA, 2006). Ainda, onde a tecnologia ainda não se 

estabeleceu, há a ameaça à implementação dos projetos selecionados (DUTRA, 2007). 

Há uma diferença entre o sistema de cotas de aquisição compulsória e o sistema de 

leilões de energia. No sistema de cotas, a compra e venda é feita com base em uma obrigação 

de aquisição e um preço teto, não havendo uma competição entre as fontes geradoras. 

Enquanto que no sistema de leilões, para ganhar as fontes disputam pelo menor preço da 

energia elétrica. Assim, o sucesso da participação da fonte eólica no sistema de leilões 

dependeria dela ter alcançado um nível de amadurecimento em sua competitividade.37 

Em síntese, a primeira etapa teve como meta alcançar 1.100 MW de capacidade em 

energia eólica. Entre os anos de 2004 e 2005, foram celebrados 54 contratos, no total superior 

à meta. Com o fim da primeira etapa, teria início a segunda etapa, cuja meta seria atender à 

proporção de 10% do consumo anual nacional com energias renováveis (eólica, PCH e 

biomassa). O critério para a conclusão da primeira etapa foi o início das operações 

contratadas, previsto para ocorrer até dezembro de 2006. 

Devido a atrasos no cronograma de implementação, a previsão de início do 

funcionamento dos empreendimentos contratados foi prorrogada até dezembro de 2008. Mas 

 
37 Entrevistado 5. 
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as mudanças no marco regulatório do setor de energia (2003-2004) trouxeram algumas 

incompatibilidades entre os regimes de contratação, lançando a implementação da segunda 

etapa na incerteza. 

O problema só foi solucionado após a definição e concretização do novo modelo de 

sistema de contratação por meio de leilão de energia eólica. O primeiro leilão eólico foi 

efetivado em dezembro de 2009. A partir daí, o PROINFA foi sucedido pelo mecanismo de 

leilões de energia. 

 

 

2.2.2 Os leilões de energia e a participação da fonte eólica 

 

O PROINFA, que havia sido criado durante o governo FHC, agora estava sob o 

governo Lula para implementação. A mudança de governo foi seguida por transformações 

relevantes, tanto para o setor elétrico quanto para as políticas de incentivo à fonte eólica. 

No curso da implementação da primeira etapa do PROINFA, a legislação sobre a 

comercialização de energia elétrica foi reformulada, dando início a um novo marco 

regulatório para o setor. 

O PROINFA, embora tivesse assegurado a conclusão da primeira etapa, estava 

passando por uma fase de crise. A segunda etapa do programa não havia sido deflagrada e 

surgia um processo de revisão sobre a decisão de se prosseguir com uma política de subsídios 

no Brasil. Adicionalmente, não havia um planejamento consistente e o MME se dividia entre 

inúmeras tarefas de fundo político-institucional envolvendo o setor energético e a 

programação da expansão do setor elétrico.   

Novas soluções foram engendradas para a expansão à geração por fonte eólica. A 

exemplo de outros países, como na Europa, o programa de subsídios seria sucedido por um 

mecanismo de leilão de energia renovável, como meio de melhor promover o crescimento 

da capacidade eólica. 

Com a finalidade de promover um cenário regulatório propício à ampliação dos 

parques eólicos, outras normas regulatórias foram adequadas de modo a reduzir barreiras 

existentes e a favorecer a expansão da fonte. 

Nos projetos de expansão do governo (planejamento), não estava previsto o 

crescimento expressivo da fonte eólica, mas sim de outras fontes de eletricidade, para as 

quais foi dado maior destaque. Os PDEs publicados até o ano de 2009 expressaram esse 
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entendimento por alguns anos. No entanto, o PDE 2019 (2010) começou a visualizar um 

potencial crescimento para a eólica (evolução da capacidade instalada). 

No PDE 2019, há uma inversão na orientação anterior quanto à expectativa de 

aumento de participação das fontes renováveis na matriz elétrica em relação às fontes 

fósseis. Esse avanço foi impulsionado pelos resultados da energia eólica a partir dos leilões 

e que a mostraram como uma fonte com preços bastante competitivos. 

É preciso recordar que os leilões de energias renováveis são apontados como 

mecanismos que podem potencializar as fontes de energia renovável a se tornarem mais 

competitiva em relação a outras fontes. Esse resultado dependerá do nível de maturidade da 

fonte, pois os leilões são procedimentos, e não matérias. Aos leilões não se atribui a 

exclusividade de promoção das fontes renováveis, mas uma forma de favorecer as condições 

para a comercialização da energia eólica perante os interessados. 

O avanço do mecanismo de leilões de energia renovável para a comercialização de 

eletricidade por fonte eólica precisa ser entendido no contexto das políticas para o setor 

elétrico e nas características da indústria eólica nacional. 

O programa de leilões de comercialização da energia gerada por fonte eólica não foi 

instituído de uma única vez. Houve primeiro uma fase de idealização do mecanismo de leilão 

para a comercialização de energia elétrica. Em seguida, o leilão foi previsto como uma 

obrigação dentre as modalidades de comercialização de energia elétrica por fonte 

convencional. Depois, tornou-se obrigatório também na aquisição de eletricidade por fonte 

alternativa. Por fim, a eletricidade por fonte eólica foi inserida no mecanismo de leilões de 

energia. 

A seguir, detalharemos o intrincado relato jurídico-legal de evolução das normas, por 

vezes não absolutamente claro, que cumpriu com essa trajetória, até a implantação definitiva 

do programa de leilões de energia eólica. 

 

 

2.2.2.1 Mudança de rumo: nova regulação da comercialização de energia 

 

O mecanismo de leilões de energias renováveis é apontado como um instrumento 

benéfico aos consumidores. Ao colocar em pé de igualdade as fontes, elas passam a competir 
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entre si. Isso atende com a segurança energética e com a modicidade, pois garante o 

suprimento quantitativo de eletricidade e com o menor custo.38 

No período de crise 1999-2001, foi idealizado o “leilão de capacidade”, por meio da 

Resolução ANEEL 560, de 21 de dezembro de 2000. No entanto, essa regra deixou de 

produzir efeitos e por isso caducou (Anexo I do Extrato da Decisão da Diretoria). 

Segundo o Relatório Kelman, da Comissão responsável por identificar as causas do 

problema na oferta de energia em 2001 e propor soluções para modelo regulatório do setor 

elétrico: 

 

Leilão de Capacidade - Em fins do ano 2000, uma Resolução Nº 560 da 

ANEEL estabeleceu os critérios e as diretrizes para o processo competitivo 

de seleção das ofertas de potência adicional de 2500 MW e determinou que 

o MAE promovesse a compra emergencial desta capacidade térmica, cujos 

custos seriam repassados diretamente aos consumidores através do 

Encargo de Serviços do Sistema. 

 

35. (...) o leilão de capacidade determinado pela ANEEL ao MAE não pôde 

ser realizado porque este estava paralisado, devido aos problemas 

contratuais de Angra II. 

(KELMAN, 2001, pp. 10-11) 

 

E: 

 

Um novo instrumento regulatório que se necessita para a superação da crise 

é a adoção de leilões de blocos de energia ou de certos tipos de usinas – 

plantas que operam segundo o ciclo combinado, alimentadas a gás natural, 

ou geradores eólicos, por exemplo, com contratos de longo prazo para a 

compra da energia gerada, de uma forma permanente, durante um certo 

período de transição, conforme proposto pela Associação Brasileira dos 

Produtores  Independentes de Energia Elétrica – APINE (2001), ou na 

forma de leilões estratégicos ocasionais, realizados com o objetivo de se 

reequilibrar o mercado quando houver elevados riscos de 

desabastecimento, conforme estudos ora em curso na Secretaria Nacional 

de Energia. 

(KELMAN, 2001, pp. 61-62) 

 

Apesar da proposta de leilão para energia eólica, o programa PROINFA optou pelo 

modelo de chamada pública. Mas somente após alterações das regras regulatórias é que a 

ideia de leilão de energia eólica seria efetivamente implementada. 

 
38 Entrevistado 1. 
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Enquanto a ELETROBRAS selecionava os contratos PROINFA utilizando o sistema 

de chamada pública (Lei 10438/02, art. 3º, I, “d”), para a comercialização de energia elétrica, 

os distribuidores poderiam realizar “leilões públicos” (Lei 10438/02): 

 

Art. 27. No mínimo 50% (cinqüenta por cento) da energia elétrica 

comercializada pelas concessionárias geradoras de serviço público sob 

controle federal, inclusive o montante de energia elétrica reduzido dos 

contratos iniciais de que trata o inciso II do art. 10 da Lei no 9.648, de 27 

de maio de 1998, deverá ser negociada em leilões públicos, conforme 

disciplina estabelecida em resolução da Aneel. 

 

As transações de compra e venda de energia elétrica seriam viabilizadas pelo MAE, 

pessoa jurídica de direito privado que seria responsável pelo ambiente de comercialização 

da energia, que havia sido criada durante a reforma do setor elétrico. 

Em agosto de 2002, o Poder Executivo, pretendendo agilizar as regras de 

comercialização, editou a MPv 64, que em dezembro daquele ano seria convertida na Lei 

10604. Dizia a lei: 

 

Art. 2o A partir de 1o de janeiro de 2003, as concessionárias de serviço 

público de distribuição somente poderão estabelecer contratos de compra 

de energia elétrica por meio de licitação, na modalidade de leilão, ou por 

meio dos leilões públicos previstos no art. 27 da Lei no 10.438, de 2002.  

(Revogação, vide lei 10.848, de 2004) 

(...)  

§ 1o Excluem-se do disposto no caput: 

I - os direitos à contratação, entre as sociedades coligadas, controladas e 

controladoras ou vinculadas à controladora comum, nos limites 

estabelecidos em regulamentação; (Revogado pela Lei nº 10.848, de 2004) 

II – os contratos firmados por concessionárias e permissionárias de serviço 

público de energia elétrica que atuem nos sistemas isolados e os contratos 

bilaterais cujo objeto seja a compra e venda de energia produzida por fontes 

eólica, solar, pequenas centrais hidrelétricas e bio-massa. 

 

A lei foi regulamentada pelo Decreto 4562, de 31 de dezembro de 2002, que em seu 

art. 5º reproduziu os procedimentos do leilão de distribuidoras para compra de eletricidade. 

No entanto, devido às mudanças no marco regulatório da comercialização de energia, esse 

dispositivo viria a ser expressamente revogado. 

Um novo governo tomou posse em 2003 e deu início ao “Luz para todos” (Decreto 

4873), um programa de eletrificação rural, no que declarou ser prioridade a ampliação do 

acesso à energia. Outro objetivo declarado era promover alterações na regulação do setor 

elétrico e no papel do Estado. Isso afetou a implementação da segunda fase do PROINFA, 
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pois tornou incerta a forma de contratação prevista diante das incompatibilidades entre 

regimes regulatórios, visto que a redução dos custos e do preço de tarifas seria um dos 

principais objetivos do regime (COSTA, 2006). 

A decisão de determinada política de conceder incentivo econômico do tipo subsídio 

às fontes de energia elétrica deve ser previamente estudada e estar vinculada a uma estratégia 

de planejamento de longo prazo. Caso contrário, as usinas poderão no futuro chegar a um 

custo muito alto para o consumidor, que no fim arcará com esses encargos.39 

Na análise do governo, os contratos PROINFA resultaram em preços altos de energia 

elétrica40. Mas a mudança no marco regulatório e a implementação do mecanismo de 

licitação da energia elétrica por meio de leilão trariam novas ideias para a expansão da fonte 

eólica. 

Segundo a evidência empírica41, a decisão de investir em projetos eólicos passa pela 

questão da segurança, transparência e previsibilidade das regras do modelo regulatório; pela 

duração e previsão de retorno financeiro dos contratos; pelo potencial dos ventos que tornam 

os projetos locais mais competitivos; pelas demandas ao cumprimento de exigências 

ambientais e climáticas. 

Ciente disto, é importante que as políticas públicas de incentivo à energia eólica 

sejam desenhadas pensando nos fatores de interesse de maior atratividade. 

A mudança no marco regulatório da comercialização de energia elétrica veio 

inicialmente com a MPv 144, de 11 de dezembro de 2003. 

Dentre as justificativas para a MPv 144: 

 

5. Saliento que a característica fundamental do sistema de geração elétrica 

do Brasil, que lhe dá vantagem comparativa relevante ao diferenciá-lo de 

outros países, é o forte predomínio da geração hidráulica, que alcança 

quase noventa por cento da capacidade de produção instalada e, em média, 

noventa e cinco da produção efetiva. Essa característica inerente ao 

Sistema brasileiro foi respeitada no novo modelo do Setor. 

6. No âmbito da construção do novo marco institucional do Setor, propõe-

se a criação de novos agentes - a Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica - CCEE, sucessora do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - 

MAE, e a Empresa de Pesquisa Energética - EPE, esta objeto de 

instrumento normativo próprio, separado desta Medida Provisória. 

(...) 

9. No que tange à reestruturação do marco regulatório, busca-se 

modificações nas regras de comercialização da energia elétrica, de 

licitação para outorga de concessões, de obrigatoriedade da 

 
39 Entrevistado 1. 
40 Entrevistado 4. 
41 Entrevistado 4. 
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desverticalização das empresas concessionárias de distribuição de energia 

elétrica, de relação dos entes com os chamados consumidores livres e 

regulados, dentre outras. Essas modificações objetivam proporcionar 

maior eficiência ao funcionamento do Sistema Elétrico brasileiro e ampliar 

o princípio da isonomia no tratamento dos consumidores e no acesso às 

fontes de energia. 

(...) 

12. O segundo princípio - o de continuidade e qualidade na prestação do 

serviço - é objeto de várias disposições específicas nesta Medida 

Provisória, destacando-se a obrigatoriedade de contratação, por parte dos 

agentes de consumo, de cem por cento de suas necessidades de energia; a 

realização de licitações simultâneas para a outorga de concessões e para a 

contratação de energia, permitindo que contratos de longo prazo viabilizem 

a construção de novas usinas e criem melhores condições para atração dos 

investimentos, e a institucionalização dos critérios de garantia de 

suprimento de energia elétrica. 

(...) 

24. A contratação da energia de novos empreendimentos ocorrerá em dois 

momentos - três e cinco anos antes da efetiva realização do mercado - e a 

duração dos contratos será de quinze a vinte anos, sendo esses prazos 

compatíveis com os tempos de construção e amortização de novos 

empreendimentos. Essa contratação será realizada separadamente das 

licitações da energia existente para atendimento ao mercado.  

25. A contratação da geração existente visa atender à carga das 

concessionárias de distribuição a partir do ano seguinte ao ano em curso. 

Essa contratação será feita por meio de leilões, e os contratos terão duração 

de cinco a dez anos. 

26. Outro tipo de contratação prevista são os contratos de ajustes 

destinados ao atendimento às necessidades de crescimento da demanda que 

não tenham sido contempladas na contratação de expansão. Esses contratos 

serão originários de licitação e terão duração de até dois anos. 

27. A contratação no ACR será formalizada em contratos bilaterais entre 

gerador e distribuidor, por meio de instrumentos jurídicos padronizados, 

de conhecimento público que farão parte dos editais de licitação, 

efetuando-se diretamente entre as partes os pagamentos deles decorrentes. 

As exceções à regra serão: a energia proveniente de fontes alternativas, a 

geração distribuída e a Usina de Itaipu, cuja energia permanecerá sendo 

comercializada pela ELETROBRÁS exclusivamente aos distribuidores 

das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. 

(...) 

30. Para a consecução dos objetivos do Novo Modelo do Setor Elétrico 

propomos, no art. 8º, que dá nova redação ao art. 4º da Lei 9.074, de 7 de 

julho de 1995, a desverticalização das empresas concessionárias de serviço 

público de distribuição de energia elétrica.  

31. Na desverticalização proposta, as concessionárias não poderão mais 

exercer atividades de geração, transmissão, nem comercialização para os 

chamados consumidores livres, de forma concomitante a sua atividade 

primordial de distribuição de energia aos seus consumidores cativos. 

Excepcionamos, por motivos de política energética, as operações 

realizadas nos sistemas isolados, os casos das pequenas distribuidoras que 

tenham geração própria destinada ao suprimento de seu próprio mercado, 

bem como a geração distribuída, que deverão ser objeto de regulamentação 

específica. 

32. Além da desverticalização, as empresas concessionárias de distribuição 

também não poderão participar de outras sociedades, bem como exercer 
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atividades estranhas ao objeto de sua concessão, exceto quando operarem 

nos sistemas isolados. Todas essas medidas almejam preservar a identidade 

de cada concessão, evitando a contaminação na formação dos custos e da 

base de remuneração da atividade de serviço público, permitindo a aferição 

do equilíbrio econômico-financeiro de cada concessão, ensejando a 

transparência da gestão e permitindo ao mercado e à sociedade o pleno 

conhecimento dos resultados da concessão. 

(Exposição de Motivos 95/MME) 

 

O relator do parecer à MPv foi o Deputado Fernando Ferro (PT-PE). Lido em sessão 

plenária (manhã, 9h00), de 28 de janeiro de 2004: 

 

Os objetivos primordiais das mudanças proposta são a correção das 

deficiências diagnosticadas no sistema elétrico brasileiro e a mudança de 

rumos tomados no passado, que comprometeram a eficácia do 

planejamento e inibiram os investimentos na expansão desse setor, 

necessários para dar suporte ao crescimento econômico e ao 

desenvolvimento social do País. 

Os princípios básicos para um arranjo institucional adequado ao setor 

elétrico devem permitir atender às seguintes finalidades: modicidade 

tarifária para os consumidores; continuidade e qualidade na prestação do 

serviço; justa remuneração aos investidores, de modo a incentivá-los a 

expandir o serviço; universalização do acesso ao serviço de energia elétrica 

e do seu uso. 

Além disso, em sua implantação, devem ser observados os seguintes 

pressupostos: respeitar os contratos existentes; minimizar os custos de 

transação durante o período de implantação; evitar pressões tarifárias 

adicionais para o consumidor e criar ambiente propício à retomada de 

investimentos. Com isso, assegura-se a normalidade do processo e garante-

se a desejada segurança jurídica. Pela análise da Medida Provisória nº 144, 

de 2003, observa-se que os princípios básicos e pressupostos foram 

atendidos integralmente. 

(...) 

A matéria é de mérito inquestionável. Afinal, precisamos de segurança e 

estabilidade para atrair investimentos no setor, precisamos criar condições 

para remunerar os investimentos na expansão e na oferta de energia e temos 

de melhorar nossa política tarifária para dar-lhe modicidade, o que nos 

tornará socialmente mais justos e competitivos na nossa produção. 

Também temos de garantir a todo povo brasileiro o acesso à energia, com 

a universalização de um serviço que traz cidadania, qualidade de vida e 

oportunidade de desenvolvimento. Afinal, é vergonhoso, em pleno século 

XXI, ainda termos mais de 12 milhões de brasileiros vivendo em condições 

de vida do século XIX. 

(DCD, 29/01/2004, pp. 151/152)  

 

As discussões em plenário versaram sobre os temas da estabilidade e segurança para 

investimentos, incentivos, modicidade das tarifas, interesse dos eletricitários, modelo de 

gestão federal centralizada e mudança no critério do leilão (de maior ágio para menor preço). 

Deputado Vicente Cascione (PTB-SP): 
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(...) Não mais haverá leilão pelo maior ágio. Isso existia até ontem e gerava 

sobrecarga nas tarifas que os consumidores tinham que pagar. 

Obrigatoriamente, o leilão será pelo menor preço; todos os que vendem 

energia estarão obrigados a fazê-lo para qualquer um que queira comprar. 

Está na lei. Não haverá mais possibilidade de a holding comprar energia 

dela mesma, para repassar o custo ao consumidor. 

(...) haverá 2 tipos de leilão: o das energias existentes e o das energias 

novas. Quem estiver investindo nas novas usinas não sofrerá a 

concorrência daqueles que já têm suas usinas produzindo – que, portanto, 

poderiam ganhar no mercado e impor seu preço. Essa diferenciação é outro 

fator moralizador e de ganho para o mercado consumidor. (DCD, 

29/01/2004, p.281). 

 

Deputado Marcondes Gadelha (PTB-PB): 

 

Convivemos, Sr. Presidente, com a dependência de uma fonte única de 

geração, que é o potencial hidráulico. As térmicas não passam de um sonho 

incipiente e mal construído. Essa é a dura realidade. Convivemos com a 

falta de pesquisa: desprezamos energias alternativas que atualmente já não 

são tão alternativas quanto há 5 ou 10 anos. (DCD, 29/01/2004, p.283) 

 

Deputado Nelson Pellegrino (PT-BA): 

 

(...) o País precisa de um marco regulatório para o setor elétrico. Esta 

medida provisória foi suficientemente discutida e é muito importante, pois 

possibilitará o planejamento estratégico do País, bem como a redução das 

tarifas de energia elétrica. (DCD, 29/01/2004, p. 318) 

 

O Deputado Ney Lopes (PFL-RN) fez um breve retrospecto das políticas anteriores 

para o setor e justificou a questão da crise de energia em 2001: 

 

Em 1988, a Constituição estabeleceu que uma lei regularia as concessões. 

A lei reguladora do setor de energia veio em 1995, 7 anos depois. 

Imediatamente esta Casa aprovou a Lei nº 8.987. Como investimento em 

hidrelétrica tem necessidade mínima de 5 anos, apenas em 2000 ou 2001, 

as primeiras hidrelétricas entraram no mercado. Então, não há de se dizer 

que foi omissão, que o apagão nasceu de outro fator que não o da escassez 

de investimento provocado pelas crises da Rússia, da Tailândia e, mais 

proximamente, da Argentina e do México. Não se há de culpar no passado 

ninguém a não ser quem queira culpar são Pedro pelo apagão.  

(...) 

Quanto ao segundo tema, que é justamente a argumentação da inibição de 

investimentos, isso ocorrerá fatalmente. O investidor não se incomoda 

tanto com regras, mas desde que elas nasçam do Estado, não do Governo. 

É preciso separar Estado, como agente de promoção do bem comum, do 

Governo, que interfere e é sazonal. O Governo vem de 4 em 4 anos. Quem 

é que vai investir para enfrentar a oscilação e a vacilação dos governos que 
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se sucedem. Se houve uma indefinição legal entre 1988 e 1995 para 

aprovação daquela lei que regulou o setor elétrico, hoje se anuncia outra 

indefinição legal, mais grave. Antes havia margem na oferta de energia do 

nosso perfil. Hoje não há, mas sim a ameaça retratada na medida provisória 

da estatização.  

(...) 

Por fim, Sr. Presidente, a falácia de que se quer agora fazer licitação pela 

menor tarifa! Isso já foi feito no Brasil no final da década de 90. Sabe o 

que ocorreu? O preço ficou maior do que a licitação feita pelo maior preço 

pelo uso do bem público, o chamado UBP. Quando foi feita a licitação em 

função do menor preço, as empresas estatais, que têm 80% da geração de 

energia, ofereciam um megawatt a 30 dólares, e com essa licitação pelo 

menor preço o megawatt chegou a 55 dólares. Por isso, foi mudado para o 

sistema do melhor preço, do uso do bem público, com a venda da energia 

negociada a preços melhores. (DCD, 29/01/2004, p.329/330) 

 

O Deputado Luiz Sérgio (PT-RJ): 

 

Sras. e Srs. Deputados, a realidade neste País é que, se há um consenso 

com relação ao atual momento energético, é o de que ele não atende a 

ninguém. Os consumidores estão insatisfeitos, as geradoras estão 

insatisfeitas, as transmissoras estão insatisfeitas, os investidores estão 

insatisfeitos. Todos esses agentes geram incerteza. Isso nos coloca diante 

de uma realidade: para o crescimento do País e a geração de emprego, é 

necessário um modelo que garanta investimento no setor e aumento da 

oferta de energia. Isso é o que a sociedade reclama e vamos realizar. (DCD, 

29/01/2004, p.332) 

 

O Deputado Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP): 

 

(...) esperávamos: que viesse a regulamentação de setores, entre os quais, 

o elétrico, para que pudesse haver investimentos. Ao contrário, a medida 

que vemos é um retrocesso, que espanta os investimentos, aumenta a 

insegurança, afugenta o capital e que, portanto, pode vir a trazer o apagão 

tão criticado, mas que não ocorreu. Foi anunciado, porém, administraram-

no. Criou-se o programa de racionamento ao qual a população respondeu 

bem, com extraordinária colaboração, e não houve queda de produção 

industrial nem desemprego. Hoje, estamos plantando um apagão que 

fatalmente ocorrerá se não houver investimentos. (DCD, 29/01/2004, 

p.333) 

 

O Deputado Ney Lopes (PFL-RN): 

 

(...) essa medida provisória se assemelha àquele princípio de que se o 

automóvel polui, vamos acabar com o automóvel. As agências reguladoras 

têm defeitos. Ao invés de aperfeiçoá-las, vamos eliminá-las e substituí-las 

por métodos estatizantes já superados no mundo todo. (DCD, 29/01/2004, 

p.335) 
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O Deputado Ricardo Barros (PP-PR): 

 

(...) encaminho a favor desta matéria porque ela retira das Agências a 

possibilidade de contratação dos serviços objeto de licitação. A lei de 

criação da ANEEL permite a licitação e o contrato dessas concessões. O 

que se pretende com essa medida provisória é retirar das Agências o poder 

de contratar, que ficam apenas com a operacionalização da licitação – o 

contrato é feito pelo Ministro de Minas e Energia. Quando uma estatal de 

energia elétrica comprar a concessão para uma linha de transmissão, o 

Ministro assinará vendendo e comprando como Presidente do Conselho 

dessa empresa. (DCD, 29/01/2004, p. 359) 

 

Houve no final um acordo entre as lideranças para a aprovação da MPv com a 

aceitação de alguns destaques. Assim, a MPv 144/03 foi aprovada em Sessão Extraordinária 

da Câmara do mesmo dia 28 de janeiro de 2004 (noturna, 20h17).  

A despeito do consenso supervenientemente alcançado, o Deputado Armando 

Monteiro (PTB-PE) declarou seu voto contrário à aprovação da MPv, incluindo a seguinte 

observação: 

 

O novo modelo do setor elétrico anunciado pelo Governo, destaca 

objetivos que apontam para o planejamento de longo prazo, estímulo a 

investimentos, garantias de suprimento, modicidade tarifária, 

desverticalização, redefine competências entre os diversos atores sociais, 

o que em muito se assemelha ao modelo atualmente vigente no país. 

Entretanto, enquanto no modelo que se pretende mudar, a iniciativa 

privada é o agente principal – investidor, operador e comercializador -, no 

modelo ora em discussão, a questão central é a garantia do suprimento a 

preços módicos, o que significa dizer que o modelo proposto, 

implicitamente reserva às empresas estatais um papel de protagonista no 

setor. (DCD, 29/01/2004, p.381) 

 

Nas palavras finais do relator, Deputado Fernando Ferro (PT-PE): 

 

Estamos todos de parabéns porque agora o País, efetivamente, inicia nova 

etapa com a construção de um modelo que indicará rumos e procedimentos 

para a expansão e oferta de geração de energia, para a modicidade tarifária 

e para a segurança. Assim poderemos cumprir uma promessa que faz parte 

da história do Presidente da República deste País: garantir que todos os 

brasileiros tenham acesso à energia elétrica, com programa de 

universalização que será concretizado a partir dessa modelagem que aqui 

estamos fazendo. (DCD, 29/01/2004, p.382) 
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No Senado, a MPv 144/03 foi transformada no PLV 01/2004, que foi aprovado. 

Convertido em Lei 10848, de 15 de março de 2004, que disciplina a comercialização de 

energia elétrica. 

 

 

2.2.2.2 O planejamento da expansão da fonte eólica 

 

A expansão da fonte eólica depende do conhecimento e utilização de tecnologia 

especializada e em constante transformação, tornando fundamental o incentivo ao 

desenvolvimento de aspectos técnicos no fornecimento de energia elétrica, possibilitando o 

aprimoramento da característica de atualidade do serviço. 

As atividades econômicas de indústria e comércio podem ser auxiliadas pelo Estado 

no campo da pesquisa, inovação e recursos humanos, que poderá prestar a orientação 

necessária aos empreendimentos, como assegura a CF/88, arts. 218 e 219. 

Além do desafio de auxiliar no desenvolvimento da tecnologia necessária para a 

eficiência do funcionamento dos parques eólicos, para garantir a expansão das usinas 

produtoras de eletricidade, o Estado necessita considerar algumas características importantes 

do sistema elétrico nacional para o devido planejamento das ações e medidas. 

As decisões de governo sobre o incentivo à expansão da fonte eólica devem contar 

com respaldo predominantemente técnico e devem possuir um vínculo com o planejamento 

estratégico de longo prazo.42 

Como salientam Tolmasquim e outros (2016), o Brasil é um país de dimensões 

continentais. O grande potencial elétrico é explorado principalmente por usinas hidrelétricas 

com reservatórios volumosos, o que confere a capacidade de regularização, mas cujo tempo 

de construção e conexão com a rede é sempre um fator importante no dimensionamento de 

projetos elétricos. 

A interligação entre as unidades geradoras de eletricidade por uma extensa malha de 

transmissão e o conhecimento das diferenças de regimes hidrológicos entre as bacias 

hidrográficas de cada região permitem programar a produção e a operação do sistema em 

regime de complementaridade, de modo a compensar as quedas com as altas 

(TOLMASQUIM et alii, 2016). 

 
42 Entrevistado 1. 
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O Sistema Interligado Nacional (SIN) possui quatro subsistemas: Sul, 

Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Atualmente, para assegurar a disponibilidade 

elétrica aos usuários e a segurança dos estoques em reservatórios, a produção hidrelétrica é 

compensada com hidrelétricas de outras regiões, termelétricas e parques eólicos (ONS, 

2021). 

 

Figura 07: Mapa do SIN contendo linhas de transmissão existentes e futuras e os níveis de tensão 

(kV). 

 

Fonte: ONS (2021a). 

 

Existem programas computacionais capazes de simular modelos matemáticos para o 

planejamento das operações no sistema elétrico. Os dois principais para sistemas de 

despacho hidrotérmico são o NEWAVE (médio e longo prazo) e o DECOMP (curto prazo). 

Eles permitem a otimização dos recursos de energia elétrica disponíveis no tempo, 

diminuindo os custos das operações.  

A otimização dos recursos, com o atendimento das cargas e a transferência de 

eletricidade entre os subsistemas, poupando os reservatórios hídricos e o funcionamento das 
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termelétricas, é da responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, pessoa 

jurídica de direito privado criada em 1998 com a reestruturação do setor elétrico. 

Para alcançar a otimização dos recursos é necessário desenvolver estudos complexos 

que subsidiem as decisões do ONS, considerando o regime hidrológico das bacias 

hidrográficas de cada região, a situação dos reservatórios, as usinas existentes e a geração 

disponível, as projeções de demanda para o futuro, o tempo para o início de operação de 

novas usinas, entre outros. 

A EPE foi criada no contexto de redução do papel do Estado como indutor de 

investimentos e na liberalização do setor elétrico.43 

Desde a década de 1980, o planejamento da expansão do setor elétrico era atribuição 

de um órgão colegiado, formado por empresas públicas e privadas: o Grupo Coordenador do 

Planejamento do Sistema Elétrico (GCPS), coordenado pela ELETROBRAS. 

O GCPS tinha a função de executar os planos de expansão do setor, e assim fez até 

dezembro de 1999, quando concluiu o Plano Decenal 2000-2009, sendo extinto como 

resultado do programa de concessões e privatizações. A função foi transferida ao Comitê 

Coordenador do Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico (CCPE). 

O modelo de reestruturação do setor elétrico de 1998 não modificou a coordenação 

da ELETROBRAS no planejamento de expansão. Ele apenas estabeleceu que o ONS faria 

o planejamento voltado à programação da operação e o despacho centralizado da operação 

no SIN. Assim, a função de planejamento voltada à expansão e desenvolvimento do setor 

elétrico manteve-se sob a liderança da estatal, que continuaria coordenando os demais órgãos 

públicos. 

A partir de então, a ELETROBRAS passou a agir apenas como uma empresa de 

mercado, ocupada com a produção e comercialização de energia elétrica, competindo em 

igualdade de condições com as empresas privadas.44 

Na prática, embora excluída do programa de privatizações, a ELETROBRAS 

passava por mudanças em seu perfil e havia uma expectativa tácita de que a iniciativa privada 

assumiria a tarefa de se organizar para atender com as demandas do setor elétrico. Havia um 

movimento silencioso de esvaziamento da liderança na empresa estatal e esse vácuo poderia 

ser preenchido pelos interesses dos investidores privados, o que todavia não ocorreu. Como 

resultado da paralisia da Eletrobrás na coordenação do planejamento, e da falta de recursos 

 
43 Entrevistado 5. 
44 Entrevistado 5. 
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materiais e humanos da CCPE para retomar os trabalhos do GCPS, Goldemberg e Prado 

(2003, p. 229) apontam que o sistema se tornou “acéfalo”. 

O auge do problema no planejamento do setor elétrico veio com a crise de 2001, 

resultando, dentre outros efeitos, na criação do PROINFA que, embora aprovado, 

encontrava-se pendente de regulamentação. 

Apesar da aprovação do PROINFA, um dos obstáculos constantes para a expansão 

da energia eólica eram as dúvidas e incertezas quanto à sua viabilidade técnica no país. O 

aspecto da intermitência da fonte pesava nas decisões governamentais, que viam com 

preocupação o sistema elétrico no aspecto da segurança. O problema com o “apagão” em 

2001 havia tornado o setor quase que uma ferramenta política, utilizando-o como alvo de 

críticas ao governo. Por isso, demonstrar a segurança desse modal era uma questão 

fundamental para o seu desenvolvimento.45 

Nesse cenário, a implementação do programa PROINFA, que estava sob o arcabouço 

das políticas energéticas vigentes, assistiu às mudanças de 2003-2004 do marco regulatório 

na comercialização de energia, incluindo as iniciativas visando reforçar o papel do 

planejamento técnico do Ministério de Minas e Energia. Idealizou-se então a criação de uma 

entidade de pesquisa federal voltada à energia, inclusive energias renováveis, cujo principal 

papel é auxiliar o Ministério na elaboração do planejamento. 

Como se viu, antes da criação dessa entidade especialmente constituída para atuar no 

planejamento, a ELETROBRAS coordenava os trabalhos, além de congregar o papel de 

geradora, transmissora e distribuidora no cenário verticalizado anterior. A separação dos 

agentes do setor elétrico em empresas privadas diferentes foi um primeiro passo. O outro 

ocorreu com a criação de uma empresa com o objetivo específico de auxiliar na realização 

do planejamento estatal. 

A autorização para a criação de uma entidade própria veio com a MPv 145, de 11 de 

dezembro de 2003. O normativo determinou que a forma dessa entidade fosse a de empresa 

pública, com sede na capital federal, em Brasília.  

Encontramos os propósitos imediatos para a instituição da Empresa de Pesquisa 

Energética, a EPE, na Exposição de Motivos nº 93: 

 

2. A criação da EPE viabilizará os instrumentos que efetivarão o exercício 

qualificado dos estudos de planejamento, que demandam elevado grau de 

especialização profissional. Em face da necessidade de que sejam 

preparados os processos de licitação para a expansão do sistema elétrico, 

 
45 Entrevistado 4. 
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que deverão ocorrer já no próximo ano, a criação imediata da EPE 

permitirá que sejam deflagradas tempestivamente as ações necessárias, de 

modo a que não sobrevenham riscos para o abastecimento energético 

brasileiro. 

 

A nova proposta de planejamento do setor elétrico veio carregada de críticas ao 

modelo anterior, ao qual atribuiu a causa para os problemas que resultaram na crise de 2001: 

 

3. As mudanças empreendidas no setor energético na última década 

trouxeram importantes alterações institucionais, que se refletiram nos 

processos de planejamento setorial, com o deslocamento de funções 

tradicionalmente cumpridas por meio das empresas públicas do setor. Com 

essa ótica, o ordenamento setorial, pautado na premissa política de auto-

regulação pelo mercado, ressentiu-se da falta de um processo de 

planejamento estruturado. 

 

4. Essa ausência de estudos de planejamento, especialmente no setor 

elétrico, trouxe consequências lesivas aos interesses públicos e privados no 

País. Em razão disso, nossa gestão está a definir novo modelo institucional 

para o setor elétrico que atenda os objetivos de desenvolvimento 

econômico e de geração de riquezas. 

(Exposição de Motivos nº 93)   

 

A EPE foi concebida dentro de princípios e diretrizes amplos, de modo a formar uma 

unidade com a atuação das demais entidades do setor e com as políticas públicas energéticas 

e ambientais: 

 

9. Em sua função de subsidiar o planejamento energético, a EPE elaborará 

análises que nortearão as escolhas do Estado com vistas à promoção da 

prestação eficiente do serviço público e do desenvolvimento eficaz do setor 

de energia, para melhor atender o bem-estar social, o interesse coletivo e o 

desenvolvimento sustentável. 

 

10. Destacamos, ainda, que a criação dessa empresa é sustentada por 

princípios estruturais, tais como: buscar a garantia e a segurança da oferta 

de energia nos padrões de qualidade e quantidade demandados pela 

sociedade; promover a expansão em consonância com as premissas do 

desenvolvimento sustentável e com a Política Nacional de Meio Ambiente; 

sinalizar aos agentes um quadro de referência para seus investimentos; 

buscar a preservação do equilíbrio estrutural entre oferta e demanda de 

energia; buscar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do setor 

e a modicidade de preços e tarifas; estimular a eficiência energética; 

incentivar o aproveitamento de fontes alternativas; promover a 

universalização do acesso e uso aos bens e serviços energéticos; estimular 

a diversificação da matriz energética. 

(Exposição de Motivos nº 93) 
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A principal atribuição da EPE é prestar serviços que permitam subsidiar o 

planejamento da expansão das energias no âmbito estratégico de governo, fazendo-o por 

meio da realização de estudos e pesquisas e da elaboração de outros materiais. Houve 

portanto a transferência dessa importante função, antes designada exclusivamente à 

ELETROBRAS, à recém criada EPE. 

O parecer da MPv 145/03 foi encaminhado à mesa da Câmara dos Deputados na 

sessão de 28 de janeiro de 2004, portanto na mesma designada para a aprovação da MPv 

144, que deu origem à lei que aprovou mudanças no marco regulatório da comercialização 

de energia elétrica.  

Na análise do relatório, tendo por relator o deputado Salvador Zimbaldi (PTB-SP), 

podemos ter uma ideia da importância do momento em que surgiu a EPE: 

 

Diversamente do que se deu no caso do setor de telecomunicações, o setor 

energético ficou sem planejamento. As consequências são conhecidas: 

apagões e vários outros problemas. Teremos ainda mais problemas caso 

não haja um planejamento específico para o setor, principalmente a médio 

e longo prazos. 

(DCD, 29/01/2004, p.393) 

 

Em seu voto, o relator justificou a reformulação do planejamento do setor por meio 

da criação de uma empresa pública e a necessidade de seu custeio por meio do argumento 

do “desaparelhamento” do Ministério de Minas e Energia (DCD, 29/01/2004, pp.394-395). 

Ou seja, a EPE asseguraria a independência e a isonomia necessárias às funções de 

planejamento. 

Nesse senso, destaca Virginia Parente, professora da Universidade de São Paulo, que 

a EPE é responsável por uma “estabilidade burocrática”, porque mantém pessoas 

especializadas em energia independentemente de troca de governo e mudanças nos agentes 

políticos ou delas decorrentes (CAPITAL NATURAL, 2016). 

A MPv 145/03 foi discutida e aprovada pela Câmara na sessão matutina do dia 

seguinte, tendo tramitado com emendas sob a forma de Projeto de Lei de Conversão nº 

02/2004. Os debates reprisaram parte dos argumentos que permearam a aprovação da MPv 

144, na sessão da noite anterior. Alguns motivos contrários quanto à criação de uma empresa 

estatal, seu custeio e preocupações com o futuro da ELETROBRAS. Não identificamos 

argumentos a acrescentar, senão na fala do Deputado Eduardo Valverde (PT-RO): 
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Recuperar a capacidade de planejar, de obter um acervo tecnológico e um 

sistema interligado, tudo isso se completa com a aprovação da Medida 

Provisória nº 145, que institui uma empresa que vai recuperar a capacidade 

do Governo e do Estado de planejar o futuro do setor elétrico brasileiro. 

(DCD, 30/01/2004, p.234) 

 

E do Deputado Jorge Bittar (PT-RJ): 

 

O setor energético, que lida com energia hidrelétrica, com energia derivada 

do petróleo e com fontes alternativas de energia, precisa de planejamento 

estratégico. E planejamento só pode ser alcançado se houver informações, 

subsídios, estudos de caráter local e amplo acerca das perspectivas desse 

setor. 

(DCD, 30/01/2004, p.235) 

 

A MPv 145/03 foi ao final convertida em Lei 10847, de 15 de março de 2004. Após 

sua criação definitiva, a EPE teve o seu funcionamento regulamentado por meio do Decreto 

5184, de 16 de agosto de 2004. 

Na pesquisa empírica, constatamos que a atuação da EPE como órgão designado a 

subsidiar os trabalhos de planejamento e expansão do setor foi mencionada como tendo um 

papel fundamental no crescimento da fonte eólica.46 Enquanto o PROINFA deu o suporte 

econômico, a EPE atendeu à necessidade de produzir elementos que possibilitassem um 

melhor preparo dos leilões específicos para a expansão do setor elétrico47. 

A EPE recuperou a capacidade do governo de antever os cenários para o futuro da 

demanda por energia elétrica e de propor ações e medidas para evitar maiores riscos nesse 

futuro projetado, assegurando assim o suprimento no médio e longo prazo.48 

As mudanças no marco regulatório do setor elétrico fizeram com que os 

investimentos para a expansão se consolidassem como investimentos de longo prazo e 

impulsionados por regras de mercado e por elementos indicativos do Estado, como os Planos 

Nacionais de Energia (PNEs) e os Planos Decenais de Expansão de Energia (PDEs). Os 

serviços da EPE são basicamente de elaborar esses estudos de planejamento voltados para 

uma melhor compreensão dos cenários futuros das fontes de energia. 

O planejamento estatal orienta quanto à ordem de projetos que melhor atendem 

técnica e economicamente à operação do sistema, mas não estabelece quem será o 

responsável pela implementação. É o mercado quem irá selecionar cada um dos agentes 

 
46 Entrevistado 5. 
47 Entrevistado 1. 
48 Entrevistado 5. 
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conforme o interesse em investir no setor (GUEDES FILHO; CAMARGO; FERRÉS, 2002). 

Nesse senso, podemos inferir que as políticas públicas atuam no mercado estimulando o 

interesse de novos agentes pela geração de energia eólica. Essa decisão pelo investimento 

deve vir acompanhada de diretrizes de planejamento público orientadas para a previsão de 

expansão dessa fonte de energia no setor. 

Os anos 2000 foram marcados pelo início de importantes transformações no campo 

dos meios de comunicação e da informática. O crescimento da rede mundial de 

computadores (internet), a digitalização de papéis, documentos e processos, o aumento do 

uso de telefones pessoais, foram fatores que contribuíram para uma mudança marcante na 

sociedade e na economia, alimentando um estilo de vida de maior consumo de recursos de 

energia elétrica. Por outro lado, equipamentos de maior eficiência energética reduziram as 

perdas no consumo desses recursos. 

Esses acontecimentos influenciaram no crescimento da demanda por geração de 

energia elétrica e na produção de equipamentos de maior eficiência no uso dessa energia, 

sendo portanto relevantes aos estudos de planejamento das estruturas necessárias para a 

produção e escoamento da eletricidade por meio de usinas, linhas e estações de transmissão 

e distribuição. 

Diante da projeção de demanda, a diversificação de fontes na base da matriz 

compreende exigências para a segurança do suprimento de energia elétrica. Há hidrelétricas 

no Brasil que não possuem reservatório, porque são a fio d´água. E as renováveis, como a 

eólica, são fontes intermitentes. Por isso a importância de planejar também a quantidade de 

termelétricas, que podem ser acionadas como “reserva de potência” para a garantia de 

fornecimento ao sistema.49 Por outro lado, as termelétricas são fontes fósseis. Mesmo no 

caso de usinas a gás natural, menos poluente, seu aumento acarretará um acréscimo na 

emissão de gases do efeito estufa. 

Um dos desafios da EPE foi conceber um novo modelo de segurança no setor elétrico, 

para além do modelo operacional hidro-térmico, considerado regido por fontes mais 

controláveis. Nesse novo modelo, mostrou-se necessário incluir as fontes de energias 

renováveis, em que a geração é variável e portanto menos controlável, porém menos 

emissoras de gases do efeito estufa.50 

 
49 Entrevistado 4. 
50 Entrevistado 5. 
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O equacionamento de todas essas questões é papel crucial do planejamento, de modo 

a possibilitar o desenvolvimento sustentável e seguro das fontes geradoras de energia 

elétrica, contemplando o interesse de investidores e as demandas da sociedade. 

O MME e a EPE publicaram o PNE 2030, que é um instrumento de planejamento 

estratégico do Ministério de Minas e Energia para a expansão da oferta de energia no longo 

prazo (de 2007 até 2030) (EPE; MME, 2007). Veio substituir o PNE 2015, de 1993, 

elaborado pelo extinto GCPS. 

As disposições do PNE 2030 apontam para uma tendência de aumento nas emissões 

de gases do efeito estufa devido ao maior destaque aos aspectos econômicos, como a geração 

de renda e a prioridade ao crescimento econômico, por meio da exploração de fontes fósseis, 

e a pouca relevância na mudança da matriz elétrica em direção às fontes renováveis (NEVES; 

CHANG; PIERRI, 2015). 

No caso da energia eólica, o PNE 2030 constata que é preciso promover estudos por 

vários anos para se determinar um inventário do potencial eólico para geração elétrica, 

devido aos fatores que interferem na qualidade dos ventos. Utilizando-se um software de 

modelagem dos ventos de superfície (MesoMap). 

Antes não havia transparência e isonomia na competição entre projetos eólicos. Isto 

porque os dados obtidos com a medição de ventos não eram tornados públicos pelos 

empreendedores, o que poderia dar uma vantagem de informação em relação aos demais 

concorrentes.51 

Segundo as normas de regulação da comercialização de energia, é necessário 

demonstrar a garantia de suprimento da eletricidade (Lei 10848/04). Por isso, o MME 

publica portarias dispondo sobre as regras para as medições anemométricas que atestem a 

viabilidade de cada projeto e que deverão ser encaminhadas pelo vencedor do leilão de 

energia eólica à EPE para avaliação. 

As regras atuais de medição anemométrica são “das mais rígidas do mundo” e devem 

englobar um período de três anos de dados obtidos por meio de torres instaladas no local 

onde o parque será construído. Essa certificação é determinante para a obtenção de outorga 

ou de comercialização da eletricidade por fonte eólica.52 

O empreendedor deverá entregar uma estimativa de produção de energia, apresentada 

por uma entidade certificadora independente. Serão utilizados os dados de medição obtidos 

 
51 Entrevistado 1. 
52 Entrevistado 4. 
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durante três anos, ajustados conforme dados de satélite, projetados para o longo prazo, 

conforme a duração do contrato, que é de 20 anos.53 

O MME e a EPE publicaram também o PDE 2015 (EPE; MME, 2006), outro 

instrumento de planejamento, mas de médio prazo, ou seja, em um cenário de 10 anos (2006-

2015), informando dados sobre a expectativa de crescimento econômico e a estimativa da 

taxa de crescimento da demanda por geração de energia e dos setores e maior eficiência no 

uso da energia (redução). Esses dados sinalizam aos gestores e investidores como organizar 

as ações que poderão viabilizar novos acréscimos na capacidade instalada, equilibrando-as 

com o perfil dos usuários do setor energético para as projeções de consumo do setor 

energético. 

O PDE 2015 foi publicado no início da formação das equipes de trabalho da EPE. O 

contexto foi o início do novo marco regulatório, que instituiu o dever dos distribuidores de 

atender à totalidade dos mercados regulados de eletricidade por meio de licitação, e às 

necessidades de compra de grandes usuários em ambiente de mercado livre. As diretrizes 

iniciais desse plano consideraram que as iniciativas de expansão na construção e instalação 

de usinas de geração deveriam levar em conta o crescimento da demanda nesses dois 

diferentes ambientes, no horizonte temporal decenal. 

O grande destaque do PDE 2015 foi ressaltar a grandeza do potencial hidrelétrico 

nacional, as particularidades das estruturas de interligação das usinas com os pontos de 

distribuição e consumo, visando ao mesmo tempo maximizar e racionalizar os recursos 

disponíveis de modo a atender com os interesses de Estado e de capital no funcionamento 

do setor energético. Infelizmente, nesse primeiro PDE, a EPE deu menor visibilidade à 

energia eólica. 

A projeção para a fonte eólica, restrita à operacionalização dos resultados do 

PROINFA, reproduziu-se nos PDEs subsequentes. Veja-se a estimativa de evolução da fonte 

eólica para o período 2008-2017: 

 

 

 

 

 

 

 
53 Entrevistado 5. 
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Tabela 03: Evolução projetada da capacidade instalada por fonte (MW), 2008-2017.  

 

Fonte: EPE; MME (2009, p.674). 

 

Permanecia o imbróglio da segunda etapa do PROINFA para a fonte eólica, haja vista 

inclusive os problemas na finalização do cronograma de operação dos parques eólicos 

contratados nesse programa entre 2004 e 2005.  

Diferentemente, o PDE 2019 (EPE; MME, 2010, p.67) teve como premissa a 

seguinte assertiva: 

 

O desafio que a inserção da variável socioambiental tem imposto à frente 

do setor energético está, atualmente, relacionado ao conceito de 

sustentabilidade. O PDE tem, portanto, como um de seus desafios o 

aprimoramento e a incorporação desse conceito a todas as fontes 

energéticas. Isto é, tornar, a cada ciclo, o PDE mais sustentável, capaz de 

atender as metas setoriais sem ferir as metas ambientais brasileiras. 

 

Incorporar a variável socioambiental na análise de cenário decenal foi um importante 

avanço ao PDE, pois incrementou os estudos sobre os efeitos das hidrelétricas nacionais, 

propondo indicadores ambientais quanto às áreas afetadas pelas barragens, uma questão que 

cada vez mais vem se tornando premente. 

O acréscimo nos estudos do PDE 2019 está em sincronia com o crescimento do 

movimento das políticas climáticas no país. Em dezembro de 2008, foi publicado o Plano 

Nacional sobre Mudança do Clima, e em dezembro de 2009, foi promulgada a Lei de Política 

Nacional sobre Mudança do Clima e foi realizado o primeiro leilão de energia exclusivo para 

a fonte eólica.  
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Segundo o PDE 2019 (EPE; MME, 2010, p.25): 

 

É também importante destacar que, dada a sua competitividade, a 

tendência atual é a contratação de fontes alternativas renováveis, haja vista 

os resultados dos últimos leilões de energia de reserva específicos para 

estas fontes. Além disso, as usinas térmicas mais recentemente contratadas, 

com custos variáveis menores, tendem a modificar o perfil de geração das 

usinas já contratadas, em especial as usinas de maior CVU, fazendo com 

que as usinas flexíveis e caras, movidas a combustíveis fósseis, sejam 

deslocadas na prioridade de geração, passando a constituir, efetivamente, 

uma reserva do sistema, conforme acima mencionado. 

 

Analisando as tendências de crescimento para a energia elétrica, inseridas nas 

diretrizes de sustentabilidade técnica, econômica e ambiental, o PDE 2019 vislumbrou um 

potencial aumento para a eólica (evolução da capacidade instalada). Mesmo considerando o 

cenário de reflexos da crise financeira mundial de 2008, que ameaçou novos investimentos 

no setor industrial, grande usuário de eletricidade, o plano estimou que haveria um 

crescimento nos dez anos seguintes, de modo que a evolução da capacidade instalada seria 

a seguinte:  

  

Tabela 04: Evolução projetada da capacidade instalada por fonte (MW), 2010-2019. 

 

Fonte: EPE; MME (2010, p.26). 

 

A projeção do PDE 2019 foi feita considerando o sucesso dos leilões de energias 

renováveis e do cronograma de instalação das usinas geradoras, em detrimento de fontes 

fósseis, que no cenário decenal não teriam significativos acréscimos. 
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Nos estudos seguintes, é preciso considerar os problemas que o modal hidrelétrico 

vem enfrentando para se expandir a altas taxas, como ocorreu no passado. Apesar da previsão 

de acréscimo de energia elétrica gerada por usinas hidrelétricas, esse adicional poderá ser 

inferior ao potencial de crescimento de outras fontes renováveis mais promissoras, como a 

eólica. 

A expansão de usinas hidrelétricas de grande porte tem apresentado problemas 

frequentes. Há a crise hídrica e a perda de potencial elétrico, mas há também os obstáculos 

para a construção de novas hidrelétricas devido às exigências ambientais. Por exemplo, os 

procedimentos de licenciamento ambiental das usinas de Santo Antônio, Jirau e Belo Monte, 

na região Norte, demandaram muitos anos para serem concluídos, e mesmo assim as 

dificuldades ainda são enormes.54 

Como evidenciado empiricamente55, outro desafio para o governo, em termos de 

planejamento da expansão da energia elétrica, é a revisão da capacidade das hidrelétricas 

com reservatório. Fatores como o assoreamento dos corpos d´água, o aumento na extração 

de volumes de água devido aos usos múltiplos, a perda de eficiência das turbinas devido a 

avanços tecnológicos, as mudanças no regime pluvial e os obstáculos ambientais interferem 

no potencial das grandes hidrelétricas existentes. 

O esgotamento do modelo de expansão hidrelétrico com reservatório é uma situação 

premente, além de outros problemas. Por isso a política de inserção de outras fontes 

renováveis de energia elétrica na matriz tem sido significativa, o que reconfigurou o sistema 

dual hidrotérmico para um modelo tríplice, ou seja, hidro-termo-eólico. 

No PDE 2027 (EPE; MME, 2018), identificamos importantes fatores de influência 

nas tendências para a expansão do setor, dentre os quais destacamos: a) em termos de 

capacidade instalada, há uma expansão localizada da eletricidade eólica no Nordeste devido 

à piora nas condições hidrológicas do rio São Francisco; b) há uma expectativa de alívio nas 

condições hidrológicas severas recentes e do início de funcionamento das grandes 

hidrelétricas; c) atenta que o aproveitamento do potencial hidráulico com a instalação de 

novas hidrelétricas no Norte irá demandar uma discussão sobre os impactos socioambientais 

com a sociedade; d) aventa um cenário de maior previsibilidade do sistema pluvial (redução 

dos níveis dos reservatórios) com as termelétricas funcionando na geração complementar; e) 

 
54 Entrevistado 5. 
55 Entrevistado 4. 



164 

 

destaca o diferencial competitivo das fontes alternativas com aumento de contribuição 

devido à melhoria nas informações sobre demanda nos horários de carga máxima.  

Por tais razões, o PDE 2027 infere que a tendência no cenário decenal é haver um 

decréscimo da participação das hidrelétricas na matriz elétrica, de 64% para 51%, um 

aumento das fontes alternativas (PCH, eólica, biomassa, solar), de 22% para 28%, e uma 

variação menor nas térmicas (não renováveis carvão, óleo, gás e nuclear), de 14% a 15%, 

mantendo assim o predomínio das fontes renováveis (hidrelétricas e fontes alternativas), 

representando aproximadamente 80% da oferta no SIN: 

 

Figura 08: Tendência de evolução de participação das fontes no setor elétrico. 

 

Fonte: EPE (2018, p.08). 
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Tabela 05: Evolução projetada da capacidade instalada por fonte (MW), 2017-2027. 

 

 

Fonte: EPE; MME (2018, p.08). 

 

Na fonte eólica, a tendência para 2027 é um aumento da capacidade em 

aproximadamente 14.000 MW, sendo contratados 4.000 MW (164 parques), com 

predominância na região Nordeste, e um indicativo de 10.000 MW, distribuídos entre os 

parques no Nordeste (80%) e no Sul (20%) (EPE; MME, 2018). 

O PDE 2027 avalia também um balanço sobre a emissão de gases de efeito estufa, as 

estratégias respectivas e o mercado e intensidade do carbono (EPE; MME, 2018). 

Além da publicação dos planos, a EPE realiza o monitoramento das operações no 

sistema elétrico com grande precisão temporal. Uma das ferramentas para o 

acompanhamento é o Sistema AMA (Sistema de Acompanhamento de Medições 

Anemométricas), um programa de computador desenvolvido pela EPE. O sistema é 

alimentado com dados dos parques eólicos vencedores nos leilões de energia, que são 

obtidos durante a execução do contrato por uma estação de medição de ponta instalada no 

local do empreendimento.56 A publicidade das informações é feita no próprio site da EPE. 

A importância do planejamento existe para todos os elos da cadeia econômica do 

setor elétrico. Programar a geração e não programar a transmissão da energia poderá 

acarretar sérios entraves à operacionalização. 

 
56 Entrevistado 5. 
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Em um setor econômico desverticalizado, como o elétrico, é fundamental haver a 

integração da estrutura operacional entre os agentes envolvidos, propiciando o fluxo da 

eletricidade até o consumidor final e evitando assim os chamados “gargalos logísticos em 

infraestrutura”. Por isso, o incremento na geração é beneficiado pela integração com o 

sistema de transmissão e distribuição, no caso, o Sistema Interligado Nacional (SIN), 

gerenciado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

A expansão da fonte eólica deve ser idealizada contemplando a viabilidade da 

conexão das usinas com os locais de consumo, para evitar um descompasso no 

funcionamento desses empreendimentos.57 

Anterior ao programa de leilões de energia eólica, o PROINFA havia viabilizado a 

contratação de projetos dispersos pelo Brasil, sem impor uma grande carga ao sistema de 

transmissão de eletricidade existente. Contudo, conforme os leilões foram sendo realizados, 

grandes “blocos” de eletricidade por fonte eólica foram sendo contratados. Isso representou 

uma preocupação para a rede de transmissão, que não havia se desenvolvido na mesma 

proporção.58 

Os leilões de energia incentivaram muito a competição e os preços diminuíram, o 

que atraiu uma grande quantidade de projetos eólicos. Carecia contudo do planejamento 

conjunto da licitação de expansão do sistema de transmissão que escoaria essa produção.59 

Nesse momento inicial de operação dos projetos selecionados por leilão, era preciso 

superar o problema da conexão dos aerogeradores com os SIN. O sistema de transmissão até 

então havia sido planejado para comportar os projetos hidrotérmicos de produção, e não os 

eólicos. Portanto, novos sistemas de transmissão, voltados à acomodação da fonte eólica, 

foram leiloados na sequência.60 

Nesse cenário, os sistemas de transmissão somente se tornaram operacionais após a 

conclusão dos parques eólicos, devido a atrasos no cronograma de execução das instalações 

e linhas de transmissão. Esses atrasos tinham relação com a falta de investimentos para a 

modernização e ampliação dos sistemas de transmissão. Por isso, entre os anos de 2012 a 

2014, as usinas geradoras eólicas iam sendo concluídas, mas não tinham como se conectar 

ao SIN.61 

 
57 Entrevistado 6. 
58 Entrevistado 4. 
59 Entrevistado 2. 
60 Entrevistado 4. 
61 Entrevistado 4. 
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Um exemplo citado de problema na infraestrutura de transmissão foi o da empresa 

espanhola Abengoa.62 Devido a dificuldades financeiras na matriz, a filial no Brasil paralisou 

as obras de transmissão em 2015 e deu entrada no pedido de recuperação judicial no início 

de 2016: 

 

A Abengoa tem 16 contratos de concessão de serviço público de energia. 

A paralisação das obras no Brasil gerou impacto significativo no processo 

de expansão do setor elétrico, uma vez que esses contratos totalizam mais 

de 5 mil quilômetros de linhas de transmissão, que escoariam a energia de 

diversos parques eólicos, solares e, principalmente, de Belo Monte, ressalta 

a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 

(CORREIO BRAZILIENSE, 2016) 

 

Para solucionar problemas futuros na transmissão, o governo precisou rever a 

estratégia. Por decisão do MME, envolvendo a EPE e o ONS, foi apresentada uma 

justificativa técnica para inverter a ordem das licitações e priorizar o leilão de blocos de 

subestações e sistemas de transmissão, de modo a atender com a necessidade de interligação 

dos novos projetos de geração eólica ao sistema. Contudo, era preciso aproximar os leilões 

de transmissão dos de geração, para evitar também que o sistema dos grids ficasse ocioso 

esperando pela conclusão das usinas eólicas. No final, o prejuízo da demora poderia acabar 

na conta dos transmissores, cujo rendimento é a tarifa TUST.63 

Em 2016, o governo decidiu cancelar o leilão de geradores porque entendeu haver 

necessidade de recalcular as quantidades de energia eólica. Nos estados da Bahia, Rio 

Grande do Norte e outros, as linhas de transmissão não estavam concluídas ou não haviam 

sido incluídas no planejamento, o que poderia impedir a participação de projetos desses 

estados nesse leilão.64 

Apesar disso: “hoje nós temos uma boa rede, uma boa malha, que acomoda novos 

projetos eólicos que estão em desenvolvimento, mas é um item de atenção”.65 

No modelo de leilões de energia, o risco na transmissão em projetos eólicos é tratado 

por meio do processo da EPE de habilitação técnica para o cadastramento. Dentre as 

exigências para a habilitação, o interessado deverá apresentar a documentação 

comprobatória de que a conexão do empreendimento eólico com a rede de transmissão é 

 
62 Entrevistado 4. 
63 Entrevistado 4. 
64 Entrevistado 4. 
65 Entrevistado 4. 
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viável e conta com a concordância dos envolvidos. Esses materiais são emitidos por ONS, 

transmissores e distribuidores (EPE; MME, 2021). 

Nos leilões de energia com data de início do suprimento menor de três anos, é preciso 

apresentar o parecer de acesso emitido pelo ONS. Mas, para leilões de energia com data de 

início superior, não será necessário, visto que a conexão ingressará no serviço ordinário de 

planejamento de transmissão da EPE.66 

O planejamento da transmissão irá analisar as possibilidades de expansão para a rede 

de transmissão, definir as linhas a serem construídas e suas características, permitindo assim 

o escoamento da energia elétrica que será produzida pelos projetos futuros.67 

 

 

2.2.2.3 A implementação do mecanismo dos leilões para a energia eólica 

 

O novo marco regulatório na comercialização de energia elétrica institui que os 

distribuidores devem atender à integralidade de seus mercados cativos por meio da atividade 

de compra de eletricidade que respeite o procedimento de licitação (Lei 10848/04, art. 2º). 

A garantia de atendimento integral é uma obrigação para a compra de energia elétrica no 

ambiente regulado. 

Os distribuidores compram a energia em leilões específicos, dos quais podem 

participar os produtores segundo as regras de seu edital, promovidos pela ação programadora 

de MME e EPE e pela execução da ANEEL, que fica responsável pela licitação (Lei 

10848/04, art. 2º, § 11, e Lei 9427/96, art. 3º, XV), ou por intermédio da CCEE. 

A Lei 10848/04 extinguiu o MAE e criou a CCEE, pessoa jurídica de direito privado, 

que deve viabilizar o ambiente de comercialização de energia elétrica e proceder com o 

registro dos respectivos contratos (arts. 4º e 5º). 

Para que os projetos eólicos pudessem ser inseridos no mecanismo de leilões, foi 

necessário formar-se uma modelagem regulatória inicial adequada aos interesses de 

investidores e conforme as particularidades técnicas e econômicas de sua operacionalização. 

Sem isto, as licitações falhariam em atrair projetos eólicos, prejudicando os planos de 

expansão dessa fonte de energia no setor elétrico. 

 
66 Entrevistado 5. 
67 Entrevistado 5. 
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Registramos uma sequência de mudanças na legislação que resultaram na formação 

do arcabouço jurídico necessário para viabilizar a modelagem do primeiro leilão de energia 

eólica, cuja finalidade foi de energia reserva. 

O leilão de energia reserva é uma das diferentes espécies de leilão. Pelo critério da 

finalidade do leilão, registre-se que podem ser: I) energia existente (convencional, uso 

imediato); II) energia nova (convencional, expansão de empreendimentos); e III) energia 

(existente ou nova) por fonte alternativa (Lei 10848/04, art. 2º, § 5º).  

O procedimento licitatório para comercialização de energia convencional existente 

ou nova foi regulamentado por meio da edição do Decreto 5163, de 30 de julho de 2004. 

Nele, diz-se que esse procedimento será por leilão (art. 11 c.c. 19).  

O Decreto 6048, de 27 de fevereiro de 2007, trouxe modificação ao Decreto 5163. 

Inseriu o § 4º ao art. 11, que prevê o leilão para a compra de energias renováveis: 

 

§ 2o  A energia elétrica decorrente de importação e a gerada por meio de 

fontes alternativas, salvo o disposto no § 4o, serão consideradas como 

provenientes de empreendimentos de geração novos ou existentes, 

conforme previsto no § 1o deste artigo. 

 

(...) 

 

§ 4o  Excepcionalmente, para cumprimento à obrigação de atendimento de 

cem por cento da demanda dos agentes de distribuição, a ANEEL poderá, 

de acordo com as diretrizes do Ministério de Minas e Energia, promover 

direta ou indiretamente leilões de compra de energia proveniente de fontes 

alternativas, independentemente da data de outorga. 

 

Com isto, esse procedimento de leilão também poderia ser utilizado para a 

contratação de energia por fonte alternativa. Porém, diante das características da produção 

eólica no momento, e do desenvolvimento da primeira fase do PROINFA, nenhuma 

comercialização de energia eólica ocorreu por essa modalidade. 

A primeira tentativa de leilão de energia eólica ocorreu em 26 de abril de 2007, com 

a convocação do leilão de fontes alternativas, leilão nº 03/07. Esse leilão foi realizado em 18 

de junho de 2007. Nele competiram PHCs, biomassa e eólica. Apesar de habilitados, os 

geradores de energia eólica não se interessaram pelos lances (EPE, 2007). 

O leilão nº 03/07, de fontes alternativas, teve por características atender à finalidade 

de prover energia nova (até 1º de janeiro de 2010), segundo o Edital do Leilão, item 1.1. 

(“Do Objeto”). Os contratos para biomassa e fonte eólica seriam estabelecidos por 

disponibilidade, segundo o Edital do Leilão, item 14.5: “Os CCEAR relativos à Oferta Hidro 

serão celebrados na modalidade ‘quantidade de energia elétrica’ e os CCEAR relativos à 
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oferta das outras fontes serão celebrados na modalidade ‘disponibilidade de energia 

elétrica’” (ANEEL, 2007). 

Apesar da ausência de interesse dos investidores em projetos eólicos no leilão nº 

03/07, o governo deu sequência à idealização de um modelo adequado para a inserção dessa 

fonte no mecanismo de leilões.  

Não está claro o motivo dessa desistência dos projetos eólicos. Observamos no 

entanto que em 2007 importantes mudanças ocorriam para que uma outra espécie de leilão 

fosse efetivamente implementada. 

Além das espécies de leilão de energia existente, nova e por fonte alternativa, outrora 

mencionados, a legislação criou ainda uma outra espécie: o leilão de energia de reserva. 

A continuidade do fornecimento de energia elétrica tem como garantia a contratação 

de energia de reserva para dar margem de segurança ao funcionamento do sistema. A 

contratação de energia de reserva é um poderoso mecanismo de planejamento que visa 

auxiliar com o cenário de expansão da demanda por energia elétrica. 

O objetivo do leilão de energia de reserva é assegurar o balanço estrutural do sistema 

elétrico, contabilizado a partir da média da demanda regular e das demandas extraordinárias, 

onde se chegou ao valor de 2 GW por ano para a fonte eólica, de 2012 a 2017. O contrato 

homologado (CER) é firmado entre o produtor e a CCEE. Esse contrato é custeado pelos 

consumidores do sistema por meio do pagamento de encargo específico (EER) na tarifa de 

energia elétrica.68 

Embora prevista a obrigação dos distribuidores da contratação de energia de reserva 

(“reserva de capacidade”) conforme definido pelo MME (Lei 10848/04, art. 3º, par. 3º), era 

preciso criar uma norma que regulamentasse todos os critérios e procedimentos necessários 

para a efetiva implementação do leilão de energia de reserva. Nisto, foi fundamental a 

aprovação de dois significativos acréscimos à Lei 10848/04. 

O primeiro foi a previsão de custeio da contratação de energia de reserva por todos 

os usuários finais do sistema (Lei 10848/04, art. 3º-A). O que propiciou lastro financeiro a 

esses contratos. Outro foi a previsão de uma norma regulamentadora sobre a definição sobre 

a forma, os prazos e as condições desses contratos e as diretrizes para a realização desses 

leilões (Lei 10848/04, art. 3º-A, par. único). 

 
68 Entrevistado 2. 
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Essas alterações foram adicionadas em decorrência do processo de aprovação da 

MPv 351, de 22 de janeiro de 2007, que trata do programa REIDI, que teve influência sobre 

o mecanismo de leilões. 

Veja-se a justificativa política para as mudanças: 

 

Com a evolução do processo de reestruturação setorial, especialmente com 

a implementação do novo modelo do setor elétrico, a partir das Leis nº 

10.847 e 10.848, ambas de 15 de março de 2004, foram resgatados 

mecanismos para redução do custo de produção da energia, com a alteração 

das regras de concessão, que passaram a ser conferidas ao investidor que 

solicitasse a menor tarifa pela operação do empreendimento de geração. 

Tratou-se de uma alteração radical, com profundos impactos na viabilidade 

econômica dos aproveitamentos concedidos, sob as regras anteriores, o que 

motivou a edição dos arts. 17 e 18 da Lei nº 10.848, de 2004. Esses 

dispositivos introduziram incentivos para que se recuperasse a 

competitividade nos novos leilões de energia elétrica. Entretanto, o fato de 

as concessões anteriores à referida lei não exigirem a obtenção de licença 

ambiental prévia fez com que os aproveitamentos concedidos sob tais 

regras enfrentassem diversos atrasos de cronograma, em razão das 

dificuldades de obtenção dessas licenças.  

(Deputado Odair Cunha, PLV 13/07, p.334) 

 

A aprovação do REIDI na Lei 11488, de 15 de junho de 2007, incluiu as duas 

alterações, sobre a fonte de custeio e a previsão de regulamentação de leilões e contratos de 

energia reserva. Com a edição do Decreto 6353, de 16 de janeiro de 2008, foram 

regulamentadas as regras necessárias para a realização desses leilões. 

A pedido do MME, a EPE publicou a Nota Técnica PRE 1, de 09 de fevereiro de 

2009. Essa nota possibilitou importantes subsídios para o desenho do modelo de leilão de 

energia visando a expansão da energia eólica. 

Segundo afirmou a NT PRE 1/09 (EPE; MME, 2009a, p.11): 

 

A inserção de uma nova fonte na matriz de insumos energéticos é um 

processo que principia pelo levantamento do potencial e aquisição de 

conhecimento sobre a tecnologia; evolui com a inclusão dos 

empreendimentos no planejamento da expansão e conclui com a 

contratação dos empreendimentos à medida que a tecnologia se torna 

competitiva. 

 

Nesse sentido, a NT PRE 1/09 levantou os fatores econômicos e técnicos presentes 

para a fonte eólica. Quanto aos dados sobre a qualidade dos ventos, o histórico de medições 

era ainda incompleto para muitas localidades. Por sua vez, a indústria eólica vinha crescendo 

e apresentava ganhos de escala, mas os preços ainda não haviam se tornado competitivos.  
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Para a NT PRE 1/09, a formatação de um modelo adequado de leilão para a fonte 

eólica deveria atrair investidores. Para tanto, era preciso que o sistema atendesse por um lado 

às aspirações de competitividade, mas por outro com as expectativas de retorno financeiro 

de modo balanceado quanto aos riscos que os investidores iriam assumir. Isto dependeria da 

fixação de um preço teto módico com contratação de longo prazo, no caso, de 20 anos de 

duração. 

Outro aspecto era definir a espécie de contratos que seriam adjudicados aos 

vencedores dos leilões. A Lei 10848/04 prevê os contratos CCEAR nas modalidades por 

quantidade e por disponibilidade, sendo que na contratação por disponibilidade os custos 

devido aos riscos hidrológicos são de responsabilidade do comprador e o vendedor é 

remunerado conforme a garantia física disponibilizada. 

Segundo a NT PRE 1/09, haviam precedentes de contratação por disponibilidade para 

novas termelétricas convencionais e projetos de biomassa, em vista dos fatores de incerteza 

do despacho das variações sobre o custo de produção. De modo que, mutatis mudandis, os 

leilões de energia eólica poderiam oferecer contratos por disponibilidade, fazendo-se alguns 

ajustes econômicos necessários quanto às características de sua operacionalização e 

produção. 

A NT PRE 1/09 aventou a relevância de que o primeiro leilão de energia eólica fosse 

realizado com o intuito de suprir com as necessidades presentes e futuras de reserva de 

energia para o sistema. Para isso recordou a experiência havida no leilão de energia de 

reserva de biomassa, Leilão nº 01/2008. 

Concluiu portanto a NT PRE 1/09 que o modelo de primeiro leilão para a fonte eólica 

seria de energia de reserva e contratação na modalidade por disponibilidade. Essas condições 

correspondiam como as mais adequadas para se alcançar a uma diminuição da exposição dos 

projetos eólicos aos riscos avaliados. 

Conforme as recomendações técnicas da EPE, a ANEEL convocou o Leilão nº 03/09 

e em 14 de dezembro de 2009, foi concretizado o primeiro leilão de energia de reserva 

exclusivo para a fonte eólica. Como resultado, foram contratados 1.805,7 MW pelo preço 

médio final de R$ 148,39/MWh (EPE, 2009). Era previsto que as operações desses projetos 

tivessem início até 1º de julho de 2012. 

O leilão de energia renovável exclusivo para uma determinada fonte tem o benefício 

de promover a inserção de uma tecnologia, ampliando sua participação na matriz nacional. 

Mas é preciso agir com parcimônia, porque as demais fontes serão excluídas e pode 
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acontecer da fonte escolhida para garantir o suprimento nesse momento encarecer as tarifas 

e prejudicar a modicidade.69 

Seguindo o princípio da diversificação da matriz elétrica, desde o leilão de energia 

eólica de 2009, o Ministério de Minas e Energia tem decidido incluir a oferta de energia 

eólica nos leilões de energias renováveis.70 Como por exemplo, o Leilão de Energia Reserva 

nº 05/2010 e o nº 07/2010. Essa política do governo tem possibilitado acréscimos regulares 

desse modal na capacidade instalada total71. 

Na sequência da realização do primeiro leilão exclusivo em energia eólica, mudanças 

ocorriam para que os procedimentos de outorga na ANEEL fossem mais céleres e eficientes. 

Antes, o procedimento de outorga de fontes alternativas de energia era disciplinado 

pela Resolução 112/99. No entanto, as mudanças significativas no incentivo ao uso da fonte 

eólica criaram novas situações que demandavam por alterações no regime de outorga dessa 

fonte. Como destaca a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração na NT 

418/2009 SCG/ANEEL: 

 

9. Ao longo dos dez anos de vigência dessa Resolução algumas alterações 

na legislação setorial foram implementadas, dentre elas destacamos a Lei 

nº 10.438/2002, que criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

– Proinfa, e a Lei nº 10.848/2004, decorrente da conversão da MP 

144/2003, e suas respectivas regulamentações por meio dos Decretos nº 

5.163/2004 e 5.184/2004, que definiram o novo modelo do setor elétrico. 

A partir da publicação dessa nova legislação houve sensível ampliação da 

participação das usinas termelétricas e das usinas eólicas na matriz 

energética brasileira. 

 

10. Além disso, a preocupação com a emissão de gases de efeito estufa 

alterou as perspectivas para a implantação de usinas movidas a fontes de 

energia alternativas, como é o caso das usinas térmicas a biomassa – 

especialmente o bagaço de cana-de-açúcar – e a fonte eólica. Neste último 

caso, em todo o mundo a geração eólica vem apresentando forte 

crescimento – dados do Global Wind Energy Council (Gwec) registram 

capacidade instalada, em todo o mundo, da ordem de 120.000 MW, com 

crescimento médio de cerca de 28 % ao ano no período compreendido entre 

1996 e 2008. No Brasil o interesse demonstrado por essa forma de geração 

de energia elétrica tem crescido proporcionalmente, especialmente a partir 

dos incentivos trazidos pelo Proinfa e pelo Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo – MDL, introduzidos pelo Protocolo de Kioto. 

(ANEEL, 2009) 
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A NT 418 menciona que o procedimento de revisão das regras de autorização de 

parques eólicos teve por motivo o grande desenvolvimento no mercado de geração de 

energia eólica, o que levou a ANEEL a estabelecer uma regulamentação própria para as 

outorgas e seus requisitos conforme as particularidades da fonte. 

Foram colhidos subsídios por meio da Audiência Pública 41/2009 e, em 15 de 

dezembro de 2009, a Agência editou a Resolução Normativa 391, que trata de uma 

simplificação nas normas regulatórias de autorização para a exploração de usinas eólicas. O 

despacho de recebimento do requerimento de outorga registra a intenção do interessado e 

permite que ele antecipe a tramitação do projeto em outras instâncias (conexão com 

distribuidoras ou ONS, licenças ambientais), podendo inclusive iniciar a construção por sua 

conta e risco (art. 7º). 

A Resolução Normativa 391 inclui a obrigatoriedade de apresentação junto ao 

requerimento de outorga de certificação dos dados de medições dos ventos por no mínimo 

três anos. 

Nos leilões dos anos seguintes, a fonte eólica foi inserida sob modelagens de licitação 

progressivas, como verificamos de uma consulta aos documentos disponíveis no site da 

ANEEL. 

O Leilão nº 07/10, Leilão de Fontes Alternativas, permitiu a contratação de 

empreendimentos novos (A-3) provenientes de PCH (por quantidade) e biomassa e eólica 

(por disponibilidade), segundo Edital do Leilão, item 1.1.2 (ANEEL, 2010). 

O Leilão nº 03/11, Leilão de Energia de Reserva, com início da operação em 1º de 

julho de 2014, em que participaram as fontes biomassa e eólica, permitiu a contratação com 

fonte eólica por quantidade, segundo Edital do Leilão, item 1.1.1 (ANEEL, 2011). 

O Leilão nº 03/18, Leilão de Energia Nova, com início do suprimento programado 

para 1º de janeiro de 2024, a partir de fontes hidrelétrica, eólica e termelétrica, permitiu a 

contratação de energia elétrica por fonte eólica por quantidade, segundo Edital do Leilão, 

item 1.2.5 (ANEEL, 2018). 

Na percepção empírica72, a fonte eólica conseguiu demonstrar competitividade 

suficiente para participar de leilões de energia nova em condições de igualdade com outras 

fontes. 

Considerando os preços finais nos leilões subsequentes, verificou-se que a 

participação da eólica teve um resultado melhor quando comparado com outras fontes 
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renováveis, como biomassa e PCHs. Isto motivou o governo a ajustar a quantidade de 

energia ofertada por fonte nos leilões considerando o critério do menor preço, deixando 

maior espaço para a fonte eólica.73 

Concluímos portanto que a fonte eólica foi inserida no mecanismo de leilões em 

2009, quando ocorreu o leilão de energia de reserva exclusivo à eólica. A partir de então, ela 

foi aumentando gradualmente sua participação, dos leilões de fontes alternativas até chegar 

aos leilões de energia nova. Essa atuação da fonte eólica, demonstrando preços muito 

competitivos, foi um dos principais motivos do governo para sua inserção cada vez maior 

no mercado de energia elétrica. 

 

 

2.2.2.4 As razões e o funcionamento do mecanismo de leilão para a energia eólica 

 

Um novo mercado de produção de eletricidade foi idealizado e aprovado no ano de 

2004. O que todavia prejudicou a continuidade do PROINFA, por incompatibilidade de 

modelos. Foi o início da realização de leilões de energias renováveis, situação que se 

prolongou até o ano de 2018, limite temporal de nossa pesquisa. 

Na percepção empírica74, tanto o PROINFA quanto as políticas regulatórias 

endereçaram corretamente os aspectos da segurança jurídica e do retorno dos investimentos. 

Contudo, os incentivos de mercado deflagrados pelo mecanismo de leilões de energia nova 

tiveram uma contribuição maior para a expansão da energia eólica do que os incentivos 

econômicos do PROINFA. Os incentivos de mercado favoreceram os fatores de 

competitividade da fonte sem a necessidade de subsídios ou descontos. Além disso, o custeio 

desse modelo foi mais benéfico aos usuários, menos impactados pelo preço da energia 

elétrica. 

Avaliando-se a evolução industrial da fonte eólica, essa fonte logrou obter a 

competitividade necessária, por meio dos incentivos do PROINFA, que reduziram os custos 

de geração. Esses incentivos foram um artifício inicial, sinalizações, mas nenhuma indústria 

deve receber incentivos pela eternidade. É preciso que ela se desenvolva com autonomia. 

Por isso, pelo estágio de maturidade alcançado pela indústria eólica, não seriam mais 

necessários esses incentivos, que poderiam ser retirados.75 

 
73 Entrevistado 4. 
74 Entrevistado 1. 
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Os leilões têm por escopo reforçar a competitividade das fontes alternativas, 

possibilitando um incremento na oferta e uma redução significativa nos preços aos 

distribuidores. 

 

Figura 09: Evolução de preços da energia elétrica por fonte eólica (US$/MWh). 

 

 

Fonte: AQUILA et alii (2017, p.1095). 

 

Os leilões vêm se mostrando bastante atrativos sob o aspecto econômico, nos quais 

se constata a redução de preços da energia elétrica. A redução é favorável ao consumidor, 

mas também ao empreendedor, porque consegue manter a margem de retorno com o 

empreendimento.76 

Segundo a evidência empírica77, esse foi o principal “divisor de águas” das políticas 

públicas. Porque o governo constatou que a fonte eólica tinha condições de participar dos 

leilões com preços competitivos, mais competitivos do que aqueles contratados pelo 

programa do PROINFA. 

A evolução do potencial de energia eólica em capacidade instalada cumulativa (MW) 

durante os anos pode ser analisada a partir do seguinte gráfico, elaborado com dados da 

ANEEL e da ABEeólica: 

 

 

 
76 Entrevistado 6. 
77 Entrevistado 4. 



177 

 

Figura 10: Evolução da capacidade instalada da fonte eólica (MW). 

 

Fonte: ABEEÓLICA (2019, p.18-19).  

 

Fazendo um balanço dos resultados do sistema de leilões de energia eólica, observa 

Braga (2016, p.347): 

 

Com o avanço da fonte eólica, notadamente através da redução dos custos, 

tornou-se palatável a ideia de competição em substituição à ideia de 

subsídio. Ganhou força a promoção dos leilões competitivos para expansão 

da energia eólica, enterrando o PROINFA de uma vez por todas.  

 

O PROINFA foi uma política com preços mais caros, uma decisão tomada naquela 

época direcionada ao desenvolvimento do mercado, mas que hoje representa uma parcela 

menor do total de capacidade instalada.78 

O sucesso dos leilões vem da conciliação dos interesses de atendimento da demanda 

e de rentabilidade dos empreendimentos. Proporciona contratos de longo prazo, que podem 

ser utilizados para favorecer a obtenção de financiamento, que por sua vez é feito pelos 

próprios projetos, ainda que com recursos das instituições financeiras públicas.79 

No programa PROINFA, o principal motivo das políticas energéticas foi subsidiar a 

fonte eólica. No mecanismo de leilões, com a redução dos preços e o atingimento da 

competitividade, a razão dessas políticas passou a ser outra, ou seja, decidir pelo critério de 

atender com certas necessidades e qual modal melhor se encaixaria nele. Por isso o interesse 
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em maximizar a operação eólica, para minimizar o uso dos reservatórios de usinas 

hidrelétricas.80 

Nos leilões, os contratos têm por objeto uma quantidade de energia elétrica que 

deverá ser gerada num determinado tempo, diferentemente dos contratos no PROINFA, que 

tinham por objeto atingir uma capacidade instalada. A quantidade de energia elétrica que 

será adquirida é pré-definida em portaria do MME, que recebe a declaração de necessidade 

de energia elétrica de cada distribuidor interessado. Após, a ANEEL, agência reguladora, 

fica responsável por publicar o edital de leilão contendo a demanda por energia elétrica. A 

comercialização ocorre em um sistema bifásico, conhecido como “modelo anglo-holandês”, 

em que o vencedor é o lance com o menor preço (eletrônico) e com a apresentação de 

envelopes fechados (lance único e final) do menor preço (BRAGA, 2016). 

As quantidades de energia elétrica demandadas pelos distribuidores, expressas na 

declaração de necessidade, são informações confidenciais do governo.81 Com elas e mais 

outros elementos, como os PNE e o PDE, são detalhadas as características do leilão e 

definidas as fontes que poderão participar dele. 

A escolha das fontes que poderão participar de cada leilão é critério do governo, por 

meio do MME (Decreto 5163/04, art. 12). É importante que essa escolha seja pautada pelas 

informações que são produzidas pelos serviços de planejamento da EPE, com visões de 

médio e longo prazo para a expansão de cada modal. 

Além dos serviços de planejamento para a expansão, a EPE é responsável pela 

habilitação técnica dos empreendimentos interessados em participar dos leilões de energia, 

que por sua vez deverão possuir registro na ANEEL (Decreto 5163/04, art. 12, § 4º). A 

habilitação promove uma análise de adequação sobre documentos quanto aos critérios 

técnicos que deverão ser preenchidos pelos projetos novos. A partir dessa análise, é formado 

um cadastro dos empreendimentos. 

O processo de habilitação técnica pode ser considerado crucial para a implementação 

de projetos eólicos. Há uma série de riscos que podem ser identificados logo no início da 

requisição do interessado. Medições incorretas resultando em estimativas de produção de 

energia elétrica inválidas, impactos ambientais não devidamente mitigados, conflitos pela 

posse do imóvel onde será construído o parque eólico e até a indisponibilidade de conexão 

com a rede. 

 
80 Entrevistado 5. 
81 Entrevistado 4. 
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É preciso lembrar que os riscos de um projeto não devidamente remediados durante 

a avaliação técnica podem resultar na homologação de contratos sem viabilidade operacional 

no futuro. Isso poderá prejudicar todo o planejamento da expansão do sistema elétrico e 

consequentemente afetar aqueles que dependem da eletricidade. 

Atualmente, a habilitação técnica de projetos eólicos segue as diretrizes técnicas da 

norma “Instruções para solicitação de cadastramento e habilitação técnica com vistas à 

participação nos leilões de energia elétrica”, versão “r15”, de 06 de janeiro de 2021 (EPE; 

MME, 2021). Esse normativo passou por diversas revisões e atualizações, tendo iniciado o 

“r0” em 29 de maio de 2009. 

Com a aprovação da habilitação técnica, o projeto é cadastrado e poderá participar 

dos leilões de energia. 

O mecanismo do leilão de energia no Brasil é inspirado em modelos de outros países, 

sendo híbrido ou bifásico, do tipo anglo-holandês. 

Na fase 1 (modelo inglês), ocorre uma sucessão de lances, eletrônicos ou orais, 

organizados em rodadas classificatórias das propostas de cada vendedora 

(descending/reverse clock auction). Esta fase tem por objetivo igualar as propostas à 

quantidade de energia pretendida ou ao preço de equilíbrio. 

Na primeira rodada, o leiloeiro estabelece o preço teto (R$/MWh) e cada vendedor 

dá seu lance conforme a quantidade de energia que desejar vender pelo preço teto anunciado. 

Na rodada seguinte, o leiloeiro consolida os lances, declara o excedente na quantidade de 

ofertas e anuncia um novo preço, menor que o preço da rodada anterior, reiniciando assim a 

oportunidade de lances pelos participantes, em rodadas sequenciais, que serão encerradas 

assim que o leiloeiro alcançar uma classificação final de quantidades ofertadas pelo último 

preço anunciado. 

Na fase 2 (modelo holandês), há um lance único e final em que cada vendedor 

apresenta sua proposta por meio de envelope fechado (sealed-bid auction). O vencedor (ou 

vencedores) é aquele que oferecer o menor preço pela quantidade pretendida. O resultado 

final é anunciado por meio de aviso de homologação e adjudicação. 

Assim sendo, o mecanismo de leilão determina que os negócios de comercialização 

de energia no ambiente de contratação regulada (ACR) ocorram sob regime estatal (MME, 

ANEEL e CCEE), priorizando a escolha da melhor proposta considerando basicamente o 

menor preço para a aquisição da quantidade de energia pretendida e que atenda com a 

totalidade das necessidades dos usuários.  
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A partir dos leilões, a eólica registrou um salto na produção. Atualmente, corresponde 

a uma significativa capacidade instalada, cerca de 10% da matriz de energia elétrica, sendo 

86% gerada pela região Nordeste (BEZERRA, 2019). 

É preciso destacar que o Brasil possui um potencial eólico bastante favorável, com 

ventos regulares que propiciam um alto fator de capacidade (percentual médio de produção 

efetiva). E ao que tudo indica, esse potencial tem sido bem explorado pelo setor, primeiro, 

por meio de um programa de alavancagem inicial, baseado em instrumentos de tarifas feed-

in, etc., depois, por um modelo concorrencial adequado baseado no mercado de leilões. 

Devido à localização do Brasil, a qualidade dos ventos, ventos alísios, permite que a 

indústria eólica alcance um grande potencial de geração em relação à média global. Esse 

aumento de potencial diminui os preços da energia eólica, proporcionando um ganho em 

competitividade inclusive em relação a outras fontes.82 

O leilão de energia destina-se a atrair investimentos, diminuir as chances de colusão 

ou cartel e reduzir ao máximo o preço final (REGO; PARENTE, 2013). 

Apesar dos altos custos de transação, o leilão de energia eólica é desenvolvido por 

um processo bastante transparente, planejado e flexível considerando o lado da demanda, e 

bastante adequado ao intuito de redução de preços e para maior segurança de preço e 

quantidade ao mercado (TOLMASQUIM et alii, 2016). As distribuidoras podem adquirir 

energia eólica a preços menores e em quantidade adequada à própria demanda, fortalecendo 

a presença desse modal no setor elétrico. 

No leilão de eletricidade eólica, por meio do poder de compra do Estado, poderão ser 

incentivadas a segurança energética, a rentabilidade e a competitividade do mercado. Além 

disso, outras finalidades públicas poderão ser alcançadas, relacionadas à política climática, 

à transição energética e ao uso racional da energia. Assim, o leilão poderá ser utilizado como 

instrumento de opção pela compra de energias renováveis no setor elétrico, em substituição 

às fontes fósseis, à energia nuclear e às grandes hidrelétricas. 

O instrumento dos leilões parece indicar sua melhor adequação a situações em que o 

grupo de produtores eólicos está melhor organizado, possui maior poder de mercado e a 

atividade está mais consolidada.  

Embora não haja unanimidade quanto à eficácia do leilão em relação a outros 

instrumentos de incentivo à energia renovável, analisando os leilões de energia no Brasil, 

Rego e Parente (2013) desenvolveram um estudo de 2004 a 2010, concluindo que o modelo 
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híbrido anglo-holandês é efetivo na redução de preços até o estágio final, possibilitando 

inclusive a redução de excedente dos produtores (deságio). Ainda, que quando houver 

problema de competitividade pela redução dos participantes no mercado, os leilões de 

energia velha e nova poderão ser conduzidos conjuntamente para fortalecer a participação 

do capital privado, sem prejuízo nos preços finais pretendidos. 

Em um estudo conduzido por Bayer (2018), este analisou o resultado de leilões de 

energia eólica no Brasil, de 2009 a 2015, considerando os aspectos de preço, taxa de 

conclusão e concentração de mercado. Segundo o autor, a formação do preço dos leilões em 

si depende de muitos fatores externos, mas em geral eles declinaram. A expectativa de 

conclusão é bastante favorável, registrando-se o cancelamento de apenas 2% dos projetos, 

estimando assim uma taxa de conclusão alta, de 89% a 98%. O número de titulares de 

projetos aumentou de 16 para 49, sendo que os cinco maiores empreendedores tiveram sua 

participação no mercado reduzida de 60% para 37%, o que indica uma diminuição na 

concentração de mercado. 

 

 

2.2.2.5 Ambiente de contratação livre e o ponto de virada em relação ao ambiente de 

contratação regulada 

 

O novo marco regulatório do setor elétrico criou dois ambientes para a 

comercialização de energia: o regulado (ACR) e o livre (ACL) (Lei 10848/04, art. 1º). O 

ambiente regulado é aquele em que a comercialização de energia elétrica envolve os 

concessionários, permissionários e autorizados do serviço público de distribuição de energia 

elétrica. O ambiente livre é aquele em que grandes consumidores adquirem a energia elétrica 

diretamente do mercado com os geradores e agentes de comercialização.  

Grandes consumidores, ou consumidores livres, são aqueles com carga superior a 3 

MW. Há ainda os consumidores especiais, com carga de 500 kW, reunidos por uma 

comunhão de interesses, de fato ou de direito (Lei 9427/96, art. 26, § 5º; e Decreto 5163/04). 

Os consumidores especiais ajudaram a desenvolver o mercado da energia eólica, pois 

criaram mais um nicho para o qual os geradores poderiam vender sua energia elétrica.83 

 
83 Entrevistado 5. 



182 

 

A evidência empírica84 identificou uma tendência de crescimento da fonte eólica no 

mercado livre: 

 

nos últimos dois anos, o ambiente que mais vai fazer a eólica crescer, que 

mais fechou contratos de demanda, foi o mercado livre, 2018, 2019. 

Vendemos energia mais no mercado livre pra vários clientes que queriam 

comprar energia livremente do que no mercado regulado. E é o que deve 

acontecer nesse ano e no ano que vem também. 

 

(...) 

 

A energia eólica avançou muito no mercado livre nos últimos três, quatro 

anos, por conta de políticas implementadas através do BNDES. Se o 

BNDES não tivesse feito operações, na forma de financiamento para o 

mercado livre, nós teríamos uma expansão muito mais tímida do que a 

gente tem hoje. 

 

Antes de se observar essa tendência, havia alguns obstáculos para que os projetos 

eólicos efetivamente aumentassem sua participação no mercado livre85. Esses obstáculos 

foram superados e os projetos passaram a mostrar uma preferência pelo novo regime de 

contratação em relação ao regime regulado. 

Após aprovação de um programa de incentivos (PROINFA) e a comprovação da 

viabilidade dos parques eólicos, favorecidos inclusive pela qualidade dos ventos no Brasil, 

surgiram investidores estrangeiros e novas fábricas foram instaladas. Os projetos passaram 

a demonstrar competitividade suficiente para participar dos leilões de energia renovável. 

Esse “protagonismo” da fonte eólica também se explica pelos problemas que as 

outras fontes enfrentavam na época. Os projetos hidrelétricos sofriam contestação ambiental 

e, no Rio São Francisco, os reservatórios foram afetados pela baixa pluviosidade. Nos 

projetos de termelétricas a gás, havia incertezas sobre a exploração da fonte na camada pré-

sal que abasteceria as usinas. Projetos de termelétricas operadas com carvão não foram 

confirmados devido aos impactos ambientais. Na usina nuclear de Angra 3, após recentes 

escândalos de corrupção, as obras foram paralisadas, e a retomada havia se tornado 

extremamente dispendiosa. Nesse cenário, os projetos eólicos mostravam-se mais atraentes 

a investidores e para o governo.86 

A fonte eólica havia conquistado o seu espaço no ambiente regulado, mas ainda 

faltava algo para que os projetos tivessem maior desenvoltura no ambiente de mercado livre. 

 
84 Entrevistado 4. 
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A dificuldade de financiar projetos de energia eólica com contratos de venda no 

ambiente de contratação livre era a avaliação bancária, que entendia se tratar de operações 

de alto risco de inadimplência. Em comparação com o ambiente regulado, onde os contratos 

eram duradouros e atendiam grandes distribuidoras, diminuindo os riscos de 

inadimplência.87 

Os bancos faziam uma avaliação da condição do projeto de gerar rendimentos a partir 

do fluxo e caixa e verificavam que os contratos no ambiente regulado eram atendidos pela 

menor parte da capacidade do parque. Eles questionavam a parte da capacidade que não 

possuía esses contratos, atribuindo a ela valores muito menores em termos de rentabilidade 

com a venda de energia elétrica. Por isso, o projeto se mostrava economicamente inviável.88 

A mudança veio com o BNDES, que passou a aceitar melhor o financiamento de 

parques eólicos com partes expressivas de sua capacidade voltadas a atender contratos no 

ambiente livre. Para isso, o BNDES fez uma avaliação global do projeto, considerando para 

a parte “descontratada” (fora do ambiente regulado) o seu valor de mercado, ou seja, a 

cotação em valor do PLD, que é como “o preço da energia elétrica em bolsa”.89 

O PLD é apurado pela CCEE (Decreto 5177/04) em R$/MWh (reais por megawatt 

hora), contabilizando os montantes de energia elétrica negociados e o valor em mercado de 

curto prazo, conforme o subsistema do SIN. 

Constatamos que a alteração do BNDES de avaliação do fluxo de caixa da capacidade 

“descontratada” pelo preço PLD tornou possível reconhecer a viabilidade econômica dos 

projetos eólicos e aceitar o financiamento de contratos no ambiente livre, onde os contratos 

têm uma duração menor e se fica mais sujeito à volatilidade dos preços segundo as condições 

de mercado. 

Considerando o PROINFA como um primeiro momento de expansão da energia 

eólica, e a regulação pelo mecanismo de leilões de energia como um segundo momento, o 

crescimento da fonte eólica no mercado livre poderá representar um movimento de “terceira 

onda” na expansão dos parques eólicos no setor elétrico. 
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2.2.3 Políticas de financiamento da fonte eólica 

 

Como visto outrora, a competitividade da indústria eólica foi alcançada devido à 

superação de barreiras iniciais, por meio da instalação de fábricas no país e a produção em 

escala de equipamentos e componentes, da articulação logística entre as fábricas e os locais 

de construção das usinas eólicas, e da instituição de um mecanismo de contratação sob a 

modelagem feed-in, aliado à concessão de descontos tarifários. A indústria tornou-se 

competitiva e a regulação da comercialização de energia elétrica foi sucedida por um 

mecanismo de leilões de energia, subsidiado por uma função de planejamento mais dedicada 

à expansão da fonte eólica. Esses programas foram ainda fortalecidos por boas condições 

para o financiamento desses projetos. 

 

 

2.2.3.1 Considerações gerais 

 

A expansão da capacidade elétrica por fonte eólica depende fundamentalmente da 

implementação de programas de financiamento capazes de atrair investimentos e mobilizar 

recursos destinados ao custeio da infraestrutura dos empreendimentos. 

Do ponto de vista dos particulares, a decisão pelo investimento em projetos eólicos 

é atraída pelas seguintes condições: baixos riscos do negócio, boa capacidade de 

financiamento e competitividade de preços.90 

A importância do financiamento começa com a construção de um parque eólico. Por 

meio de financiamento adequado, é possível ao empreendedor suavizar os custos iniciais, 

diminuindo a quantia que terá de desembolsar do capital próprio. Assim, o restante poderá 

ser financiado a partir de investimentos públicos disponibilizados por instituições de 

fomento.91 

O financiamento possibilita a construção da infraestrutura necessária ao 

desenvolvimento das energias renováveis. Por isso foi importante para a indústria eólica.92 

Observamos que devido às características da tecnologia de geração de eletricidade 

por fonte eólica, construir um parque eólico demanda maiores custos na fase inicial, de 

 
90 Entrevistado 2. 
91 Entrevistado 4. 
92 Entrevistado 2. 
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construção e aquisição dos componentes de um conjunto aerogerador. Depois, esses custos 

vão se reduzindo significativamente na fase de operação e manutenção. 

A indústria de fabricantes de aerogeradores é um oligopólio. Seus principais 

representantes são: GE Renewable Energy (EUA); Enercon (Alemanha); Vestas 

(Dinamarca); Siemens-Gamesa (Alemanha-Espanha); e Goldwind (China). Essas cinco 

grandes empresas controlam em termos de proporção quase três quintos do mercado mundial 

(BEZERRA, 2019). 

Por não deter a tecnologia inicialmente, o primeiro obstáculo à expansão eólica no 

Brasil foi superar o problema do custo para a aquisição de equipamentos e insumos 

necessários à construção de aerogeradores. A falta do domínio da técnica no país 

impulsionava o interessado a buscar os mercados internacionais, sujeitando-se logicamente 

às oscilações de preço de câmbio e disponibilidade de produtos.93 

Para o Estado-financiador (fomento), a dependência dos mercados no estrangeiro e 

aos custos de aquisição de equipamentos poderia significar uma maior demanda por quantias 

de dinheiro a financiar para os projetos eólicos e portanto maiores riscos para o cumprimento 

regular dos contratos de financiamento. 

Nesse sentido, o governo, por meio do BNDES, decidiu disponibilizar uma linha de 

financiamento que almejasse incentivar a produção nacional dos equipamentos eólicos. 

Assim, criou-se uma exigência de conteúdo nacional para que os créditos fossem liberados. 

Isso atraiu fabricantes para o país e incentivou a produção nacional.94  

As políticas de incentivo ao desenvolvimento da indústria eólica tiveram um papel 

fundamental na expansão da fonte respectiva. A criação de uma indústria nacional e a 

redução dos custos de instalação dos parques possibilitou uma redução no preço que permitiu 

alcançar competitividade no mercado de eletricidade.95 

O financiamento de projetos exige que o investidor demonstre a existência de 

demanda, ou seja, deverá comprovar que firmou contrato para a venda de eletricidade. A 

principal modalidade de contratação para o desenvolvimento de projetos eólicos é baseada 

no project financing, ou seja, “o próprio projeto se autofinancia”.96 No mundo, é considerada 

uma modalidade muito comum para o financiamento de projetos de construção e de 

infraestrutura. 

 
93 Entrevistado 4. 
94 Entrevistado 5. 
95 Entrevistado 6. 
96 Entrevistado 4. 
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Segundo Finnerty (2007), project financing é uma técnica para se arrecadar fundos 

para projetos tendo em vista o fluxo de caixa como fonte de financiamento ou empréstimo, 

o que dependerá da rentabilidade do projeto, do valor das garantias e dos ativos, como no 

caso da existência de contratos de fornecimento a longo prazo. 

O project financing não está lastreado no patrimônio do investidor, mas na estimativa 

de receitas que o projeto poderá auferir com sua realização durante o prazo de vigência 

contratual, com ajustes para a redução de riscos e reforço das garantias (BRAGA, 2016).  

Os projetos eólicos no Brasil não podem ser considerados propriamente um project 

financing em si, porque as instituições financeiras exigem outras garantias, como a 

apresentação de bens da empresa. Mas são inspirados na ideia da apresentação do fluxo de 

caixa do projeto como elemento para a obtenção do financiamento.97 

Devido ao conhecimento sobre o horizonte temporal de rendimentos de caixa, os 

projetos eólicos possibilitam que o investidor financie junto aos bancos a quantidade 

necessária para completar o empreendimento, em conformidade com o cronograma de 

instalação do projeto, gerando garantias razoáveis para que os empréstimos sejam honrados 

perante os credores. 

No PROINFA, as condições dos contratos eram estáveis, com preços estipulados 

pelo governo, custeados pelos usuários, e compra compulsória. Isso favoreceu a aceitação 

dos bancos em financiar esses projetos PROINFA.98 

Na modelagem de leilões de energia, para obter o financiamento com taxas de juros 

menores, é necessário que o investidor comprove a garantia de recebível de outra forma. Isto 

será possível mediante a adjudicação e assinatura do contrato de compra de energia 

(CCEAR).99 

Na estratégia de competitividade, alguns projetos eólicos se beneficiaram de 

mecanismos secundários que possibilitaram oferecer um preço menor nos leilões de energia. 

É o caso dos créditos de carbono do MDL, que após negociados resultam em mais recursos 

para o projeto. Esses recursos eram contabilizados como um abate ao preço de oferta de 

energia elétrica para o lote. Com a redução do preço, foi possível vencer o lance e obter a 

contratação.100 

 
97 Entrevistado 2. 
98 Entrevistado 4. 
99 Entrevistado 5. 
100 Entrevistado 2. 
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Importante anotar o surgimento de uma nova realidade com o crescimento do número 

de contratos por fonte eólica registrados no mercado livre. Esse aumento levou o BNDES a 

rever sua avaliação no financiamento desses contratos de modo a permitir novas regras para 

a aceitação. 

 

 

2.2.3.2 O financiamento do BNDES 

 

Os empreendimentos por fonte eólica são incentivados por financiamento nacional, 

por meio de fundos financeiros, créditos e empréstimos sob condições vantajosas. Existem 

instituições de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), que possui linhas de crédito voltadas à aquisição de capital para parques eólicos, 

e instituições financeiras em geral.  

A dinâmica dos financiamentos em geral mostra que cerca de 20% a 30% dos custos 

do projeto tem como origem o próprio capital do investidor, e o restante vem de 

financiamento por terceiros. Para fazer frente aos primeiros custos com grandes 

fornecedores, ele utiliza empréstimos-ponte obtidos junto a bancos privados, por um a quatro 

meses, para depois, conforme são autorizados os empréstimos com instituições financeiras 

governamentais, ele passar a utilizar somente os empréstimos com essas instituições 

governamentais, que oferecem taxas de juros mais baixas que as instituições privadas.101 

O BNDES é a instituição pública de fomento nacional. Sua composição societária é 

exclusivamente de capital federal. 

No Brasil, muitos setores da economia que proporcionam importantes resultados 

sociais carecem da oferta de recursos de longo prazo para o desenvolvimento e expansão. 

Esses recursos não estão disponíveis nas instituições financeiras privadas, de modo que o 

BNDES assume um papel de grande relevância suprindo essa necessidade. Nessa conjuntura, 

a atuação do BNDES é extensiva a diversos projetos capazes de cumprir com relevantes 

propósitos para a economia e a sociedade (BNDES, 2017). 

O Sistema BNDES é composto pelo “Fundo de Financiamento para Aquisição de 

Máquinas e Equipamentos Industriais – FINAME”, criado em 22 de dezembro de 1964, por 

meio da edição do Decreto 55275, destinando-se (art. 3º): 

 

 
101 Entrevistado 4. 
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I - a financiar às indústrias operações de compra e venda de máquinas e 

equipamentos de produção nacional, quer através de crédito ao comprador, 

quer ao vendedor; 

 

II - em limites compatíveis com suas possibilidades, a conceder 

financiamentos para projetos de implantação de novas indústrias de 

pequeno porte; e 

 

III - quando as possibilidades o permitirem a financiar a expansão das 

existentes, de acôrdo com critérios e limites fixados no respectivo 

Regulamento. 

 

Ao longo das décadas e das transformações da instituição de fomento e dos seus 

propósitos e objetivos, o fundo se transformou em uma entidade subsidiária, a FINAME, 

mantendo o propósito de servir com seus recursos ao desenvolvimento econômico do setor 

industrial (Estatuto da “AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL 

S.A. – FINAME”): 

 

Art. 7º A FINAME tem por objetivo primordial apoiar programas, projetos, 

obras e serviços que se relacionem com o desenvolvimento econômico do 

setor industrial, inclusive por meio de financiamento a operações de: 

 

I - compra e venda de máquinas e equipamentos de produção nacional, 

abrangendo serviços associados à comercialização dos itens financiados, 

tais como frete, instalação e treinamento, bem como seguro e capital de 

giro associado; e 

 

II - exportação e importação de máquinas e equipamentos.    

 

Há ainda o BNDES FINEM, que é a linha de financiamento a empreendimentos com 

valor superior a R$ 20 milhões. Contempla o financiamento aos projetos de geração de 

energia eólica (BNDES, 2021)  

Em projetos PROINFA, o interessado no crédito FINAME precisava comprovar o 

cumprimento da regra do índice de nacionalização. Para isso, o empreendedor precisava 

adquirir materiais nacionais cadastrados na FINAME. O BNDES avaliava o cumprimento a 

partir da análise das notas fiscais apresentadas referentes a todos os materiais adquiridos no 

projeto, utilizando dois indicadores (critérios): financeiro e peso (massa). Pelo critério 

financeiro, o atendimento ao índice de nacionalização era averiguado comparando custo total 

do projeto com o custo de aquisição de equipamentos fabricados no Brasil. Pelo critério de 



189 

 

peso, era comparado o peso total dos itens adquiridos pelo projeto com o peso dos 

equipamentos nacionais.102 

Utilizar o indicador de peso mostrou-se um problema porque permitia alguma 

distorção na análise, devido à predominância de concreto e aço entre os materiais necessários 

na construção do parque eólico, que facilmente poderiam ser adquiridos no Brasil.103 

Em 2012, a instituição de fomento modificou a metodologia para a averiguação e 

credenciamento de aerogeradores no FINAME, criando o sistema de Credenciamento de 

Fornecedores Informatizados (CFI). A justificativa para a alteração foi a seguinte (BNDES, 

2012): 

 

A metodologia aprovada tem por objetivo aumentar gradativamente o 

conteúdo local dos aerogeradores, por meio da fabricação no País de 

componentes com alto conteúdo tecnológico e uso intensivo de mão de 

obra. 

 

A nova metodologia também permite a simplificação dos processos de 

financiamento pelo BNDES, uma vez que elimina a necessidade de 

apresentação de informações adicionais sobre cálculo do índice de 

nacionalização dos respectivos aerogeradores, por ocasião de cada 

operação de financiamento. 

 

Segundo a evidência empírica104, era essa “uma regra mais qualitativa”. Ela 

estabelecia que, para que um fabricante pudesse se credenciar na lista FINAME, era preciso 

nacionalizar alguns componentes dos equipamentos aerogeradores, que estariam indicados 

especificamente na lista, dentro de um cronograma de datas. 

A mudança na estrutura de financiamento fez com que alguns fornecedores tivessem 

o nome suspenso na lista, por não cumprirem com as regras de 2012 sobre o nível de 

industrialização, logicamente reduzindo o número de fabricantes disponíveis. O que trouxe 

maior volatilidade, dificuldades e incertezas para o financiamento dos projetos eólicos 

(MELO, 2013). 

Embora não tenha impedido de todo a formação de um grupo de fábricas instaladas 

no Brasil que atendessem com a demanda dos projetos eólicos, a regra mostrou-se prejudicial 

posteriormente. 

A tecnologia industrial eólica vem crescendo bastante no mundo e hoje são utilizados 

aerogeradores e componentes muito maiores do que os que eram utilizados há quase uma 

 
102 Entrevistado 4. 
103 Entrevistado 4. 
104 Entrevistado 4. 
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década. Os parques eólicos começaram a esboçar dificuldades em encontrar fornecedores 

nacionais que satisfizessem essa demanda por equipamentos de maior dimensão. Diante 

desses “gargalos”, mostrou-se necessário ao BNDES promover uma revisão do regulamento 

no ano de 2019.105 

Por outro lado, é importante que se mantenha uma regra de exigência de conteúdo 

nacional para financiamento pelo BNDES, para impedir por exemplo haver esse 

financiamento para equipamentos adquiridos no exterior (importação).106 

Em uma análise geral, a atuação do BNDES foi fundamental para a expansão da 

energia eólica. No período de 2001 a 2016, foram aceitos 86 projetos, que totalizaram mais 

de 28 bilhões de reais em recursos aprovados. 

 

Tabela 06: Apoio do BNDES ao setor elétrico. 

 

Fonte: BNDES (2017, p.168). 

 

O financiamento efetivado no período de 2003 a 2015 atendeu à implantação de 74% 

do acréscimo de capacidade instalada em energia eólica no Brasil. 

 

 

 
105 Entrevistado 4. 
106 Entrevistado 4. 
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Tabela 07: Participação do BNDES na expansão das fontes eólica, PCH e hidrelétricas.  

 

Fonte: BNDES (2017, p. 169). 

 

A indústria eólica conseguiu estabelecer um ótimo relacionamento com o BNDES 

no que tange ao processo de requisição de financiamentos para o desenvolvimento de 

projetos eólicos.107 Consequentemente, o BNDES acompanhou a expansão da energia 

eólica, desde a criação de um programa específico para atendimento ao PROINFA, até os 

suportes necessários para a formatação de contratos de comercialização de energia 

adequados para o financiamento na modalidade similar ao project financing e critérios para 

o financiamento no mercado livre. 

Ao abranger uma quantidade significativa de projetos e recursos, o BNDES cumpriu 

o seu papel de fomento ao desenvolvimento da indústria eólica, incentivando a produção 

nacional e favorecendo o financiamento sob condições mais vantajosas aos projetos eólicos 

no PROINFA, nos leilões de energia e no mercado livre. 

 

 

2.2.3.3 O financiamento para o desenvolvimento regional 

 

Em um país, é possível observar diferenças nas características econômicas e sociais 

entre as regiões. Por motivos históricos, políticos, geográficos e culturais, cada lugar haverá 

de alcançar um estágio de desenvolvimento mais ou menos avançado. Os recursos são 

 
107 Entrevistado 4. 
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administrados por gestores humanos, e assim, por vezes exercem preferências no suprimento 

de uma cidade ou conjunto de cidades. 

A extensão territorial poderá aumentar ainda mais as diferenças entre o 

desenvolvimento de cada região. O transporte de recursos que abastecem cidades ou 

povoados exige grandes quantidades de energia. As distâncias entre os centros políticos 

sediado nas capitais e os demais grupamentos humanos no interior são obstáculos 

compreensíveis. No entanto, as diferenças físicas ou geográficas entre as regiões não afastam 

a unidade das populações. 

O sentimento de solidariedade entre as pessoas orienta os criadores de leis a 

estabelecer regras de isonomia para se transcender os direitos subjetivos, considerando as 

necessidades de cada região, para que possam atingir plenas condições de desenvolvimento. 

Cabe ao gestor público implementar políticas adequadas visando promover as ações e 

medidas necessárias para que a coletividade faça o melhor uso dos recursos disponíveis, 

como os agrários, e que tenha liberdade para exercer o comércio de excedentes e se 

industrializar e urbanizar seu espaço. 

Os economistas utilizam critérios para identificar as condições de desenvolvimento 

de cada região e conhecer as diferenças entre elas. Existem índices como por exemplo o 

IDH/ONU e o Gini. 

Uma das vertentes econômicas do desenvolvimento estabelece a prioridade de 

investimentos e obras em infraestrutura (transporte, energia, comunicação, saneamento 

básico), sem modificar as demais estruturas econômicas, políticas ou sociais. 

O ramo da modernização conservadora, como empregado pelos economistas 

brasileiros, designa o processo capitalista de concentração de renda no setor agropecuário 

liderado por grupos oligárquicos. Como resultado, embora os avanços na mecanização da 

produção e na integração industrial, esse processo manteve a estrutura política e fundiária, 

aprofundando o movimento de êxodo rural (PIRES; RAMOS, 2009). 

A vertente contrária à modernização conservadora, na linha do pensamento 

furtadiano, determina a prioridade de investimentos a partir de mudanças estruturais 

profundas, como a reforma agrária, como base para atividades econômicas, como a irrigação 

na agricultura. Exemplo: Itália de 1950, sob o governo do democrata cristão Alcide de 

Gasperi, quando foi promulgada a lei de reforma agrária e criada a Cassa per il Mezzogiorno 

(CARVALHO, 2014). 

O Banco Mundial expressa uma vertente com base em políticas de desenvolvimento 

territorial. Segundo a experiência em financiamento para o desenvolvimento de diversas 
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regiões pelo mundo, essa instituição publicou um estudo sobre as prioridades de 

investimento para cada realidade: o relatório WDR 2009.  

Para o WDR 2009 (WORLD BANK, 2009), nas áreas densamente desenvolvidas 

economicamente e interligadas a mercados desenvolvidos, as políticas devem dar prioridade 

de financiamentos à infraestrutura e serviços públicos básicos, o que poderá resultar em altos 

retornos. Nas áreas mais carentes (lagging regions), os financiamentos de maior retorno são 

aqueles em capital humano (saúde, ensino, assistência social, cultura etc.). Adicionalmente, 

para regiões carentes densamente povoadas, como no caso do Nordeste brasileiro, as 

políticas deverão priorizar a integração por meio da infraestrutura de transporte e de serviços 

de comunicação e informação. 

A Constituição Federal de 1988 expressou preocupação com as desigualdades no 

desenvolvimento regional. As regiões são divisões políticas integrantes da organização da 

Administração Pública. No plano dos fundamentos finalísticos, o Estado Brasileiro almeja 

que o quantitativo econômico seja levado até o qualitativo, ou seja, em direção a uma justa 

partilha da riqueza nacional. Isto explica porque o Direito atribui um juízo de valor à garantia 

do desenvolvimento nacional, à erradicação da pobreza e da miséria e à diminuição das 

desigualdades regionais (art. 3º), sendo este um dos princípios da Ordem Econômica (170, 

VII). 

É assim que se chega à conclusão de que “o processo de desenvolvimento deve levar 

a um salto, de uma estrutura social para outra, acompanhado da elevação do nível econômico 

e do nível cultural-intelectual comunitário.” (GRAU, 2004, p. 201). A Constituição Federal 

propõe políticas públicas que levem ao “rompimento do processo de subdesenvolvimento 

no qual estamos imersos” cujos objetivos sejam a “instalação de uma sociedade estruturada 

segundo o modelo de Welfare State” (GRAU, 2004, p.203-204). 

No contexto brasileiro, as regiões não se desenvolveram por igual. Durante o período 

imperial, enquanto no Sudeste prevalecia a cultura do café no regime de campesinato, no 

Nordeste a economia era predominantemente de grandes plantações de cana-de-açúcar e 

mão-de-obra escrava. O café gerou o acúmulo de riquezas para os proprietários, o que 

favoreceu a construção de fábricas no período republicano. 

O modelo “desenvolvimentista” do governo Vargas promoveu políticas de 

substituição das importações nacionais e industrialização da região Sudeste. Porém, na 

região Nordeste, assistia-se à permanência de uma economia agrária e alguns poucos 

programas de assistencialismo e combate à seca. 
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Essa situação da economia no Nordeste pode ser assim compreendida (DINIZ, 2009, 

p.238): 

 

Por um lado, os superávits comerciais do Nordeste com o exterior eram 

utilizados para financiar as importações da região Centro-Sul do Brasil, 

beneficiando esta última. O crescimento e a concentração industrial na 

região Centro-Sul, a política cambial protecionista e a manutenção de uma 

economia primária no Nordeste faziam com que este importasse bens 

industrializados do Centro-Sul, a preços mais altos que os do exterior, e 

exportasse matérias-primas e alimentos para este, Centro-Sul. 

Adicionalmente, a indústria tradicional do Nordeste havia sido afetada pela 

construção da rodovia Rio-Bahia, facilitando a penetração dos bens 

industriais do Centro-Sul no Nordeste e devastando a indústria têxtil dessa 

região. 

 

Em 1952, na fase democrática, o governo Vargas criou o BNB, com sede em 

Fortaleza, estado do Ceará, por meio da publicação da Lei 1649. No governo JK, criou-se 

em 1959 a SUDENE, uma autarquia federal voltada para a promoção do desenvolvimento 

da região Nordeste (Lei 3692). 

Apesar dos esforços anteriores de setores da sociedade civil, o governo militar de 

1964, inebriado pelo “milagre econômico”, frustrou as expectativas de desenvolvimento 

para a região Nordeste, onde permaneceram os índices de baixo desenvolvimento econômico 

e social. 

Em 1990, após a retomada do regime democrático, teve início a fase econômica dos 

programas de desestatização. Uma CPI foi instaurada para investigar a gestão do FINOR, 

Fundo de Investimentos do Nordeste. E a SUDENE era considerada uma instituição 

anacrônica, inerte e ineficiente. 

Os problemas econômicos e sociais da região Nordeste continuaram, e em 2001, o 

governo FHC extinguiu a SUDENE e criou uma nova instituição de promoção do 

desenvolvimento regional do Nordeste, a ADENE (MPv 2145, de 02 de maio de 2001). No 

governo Lula, a SUDENE foi recriada, por meio da promulgação da Lei Complementar 125, 

de 2007. Tem sede na cidade de Recife, estado de Pernambuco, e é vinculada ao Ministério 

da Integração Nacional. 

Segundo a CF (art. 43), a União poderá criar uma entidade instrumental para a 

promoção de um complexo geoeconômico, concentrando ações e políticas para buscar o 

desenvolvimento econômico e regional por meio do financiamento de setores produtivos. A 

manutenção financeira dessa instituição decorre de parte das receitas tributárias destinadas 

ao seu custeio. 
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A autarquia de desenvolvimento regional é um ente dotados de autonomia 

administrativa e financeira, mas que atua em conjunto com diferentes órgãos e entes da 

federação, no intuito de conduzir os processos de fomento público aos investimentos 

privados e assim buscar alcançar uma igualdade no desenvolvimento de regiões carentes e 

sua integração aos mercados interno e internacional, de modo a satisfazer as necessidades 

econômicas e sociais de seus habitantes. 

A finalidade dessas autarquias é promover o desenvolvimento econômico, social e 

ambiental da região definida como de atuação em relação ao país, e possibilitar que o setor 

produtivo dessa região alcance a integração competitiva com os mercados estrangeiros e o 

interno, reduzindo assim as desigualdades sociais e regionais. 

As ferramentas são os instrumentos de planejamento, fiscais e financeiros, tais como 

planos, incentivos e benefícios, e outros definidos em legislação. 

A SUDENE atua por meio de dois instrumentos importantes: o FNE e o FDNE (Lei 

Complementar 125/07, art. 5º). 

A CF criou os fundos constitucionais, para o financiamento dessas entidades 

instrumentais por meio de programas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que 

correspondem a 3% dos valores arrecadados pelo pagamento do imposto de renda e do 

imposto sobre produtos industrializados (art. 159, I, “c”). Um desses fundos é o FNE (fundo 

constitucional de financiamento do nordeste), operado pelo BNB (Lei 7827/89, art. 16). 

O FDNE foi instituído pela MPv 2145/01, art. 23, sob administração da ADENE, 

depois SUDENE (Lei Complementar 125/07, art. 5º, III). A finalidade principal do fundo é 

proporcionar recursos para o financiamento de projetos em infraestrutura, serviços públicos 

e atividades produtivas (Decreto 7838/12, Regulamento Anexo, art. 1º). Para isso, suas 

receitas decorrem de recursos federais (Tesouro da União, aplicações financeiras em conta, 

venda de ações e títulos, transferência de outros fundos de programas de desenvolvimento 

regional da SUDENE e outros). Os operadores das contas FDNE são o BNB (preferencial) 

e outros agentes financeiros federais (Decreto 7838/12, Regulamento Anexo, art. 10). 

Os agentes das políticas de desenvolvimento econômico e social da região Nordeste 

aplicam os recursos do FNE e do FDNE orientados conforme a função estatal de 

planejamento. O Plano Nacional é elaborado pela União (CF, art. 21 IX c.c. 174) e o 

Regional, pela SUDENE (Lei Complementar 125/07, art. 4º, II). Os planos deverão ser 

articulados entre si, conforme as diretrizes e bases de equilíbrio do desenvolvimento nacional 

conforme a legislação (CF, art. 174, § 1º). Nesse sentido, foi publicado o Decreto 6047/2007, 

sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. 
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Segundo evidência empírica, o BNB financiou uma parcela expressiva de cerca de 

70% a 80% dos custos de cada projeto eólico no Nordeste, sendo importante para a expansão 

desses empreendimentos na região.108 A razão para o financiamento do BNB é a situação de 

vulnerabilidade da região Nordeste.109 

 

O apoio do Banco do Nordeste ao setor de energia eólica tem crescido de 

forma expressiva. Em 2017 e 2018, o BNB contratou o montante de R$ 6,3 

bilhões em 56 empreendimentos eólicos que somam 1.495,7 MW de 

potência. Para 2019, prevê-se novos aportes ao setor eólico. Para os anos 

seguintes, o Banco tende a continuar apoiando novos projetos, tanto no 

Ambiente de Contratação Regulada (ACR) como também no Ambiente de 

Contratação Livre (ACL). 

(BEZERRA, 2019, p.9) 

 

O BNB oferece condições de financiamento mais favoráveis que as de outras 

instituições110. Verificamos que a geração eólica foi financiada pela linha FNE – 

PROINFRA (BEZERRA, 2019). Outra linha de recursos é o programa FNE Verde, que 

financia a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis e a substituição de fontes 

energéticas por alternativas com ganhos ambientais (BNB, 2021). 

A energia é insumo básico ao desenvolvimento econômico e social. Financiar fontes 

renováveis é fundamental porque mais sustentável (reduzir emissões de carbono). 

Considerando o potencial eólico da região Nordeste, é pertinente promover o 

desenvolvimento dessa região por meio do financiamento a projetos de geração eólica. 

Os estados da região Nordeste estão entre os que apresentam o maior potencial de 

ventos para a geração de eletricidade. Podem contribuir bastante com o crescimento dessa 

participação. As condições naturais do Nordeste vocacionam o desenvolvimento de parques 

eólicos nessa região, habilitando-os aos pedidos de financiamento e incentivando ao 

planejamento de reservas financeiras necessárias. 

Ao financiar projetos eólicos no Nordeste, o BNB e a SUDENE cumprem com suas 

competências institucionais de promover o desenvolvimento econômico e social da região. 

Segundo dados, devido à queda de capacidade das usinas hidrelétricas, da competitividade 

dos projetos eólicos nos leilões de energia e da maior inserção no ambiente livre de 

contratação, e do uso de recursos das instituições de fomento regional, a fonte eólica vem 

ampliando sua participação no Subsistema Nordeste: 

 
108 Entrevistado 4. 
109 Entrevistado 2. 
110 Entrevistado 2. 
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Figura 11: Participação da fonte eólica e de outros modais na geração de energia elétrica no 

Subsistema Nordeste. 

 

Fonte: BEZERRA (2019, p.11). 

 

Os registros indicam que a participação da região Nordeste na geração de energia 

elétrica por fonte eólica é bastante significativa, superando quatro quintos do total de 

capacidade instalada. 

 

 

2.2.4 Políticas de incentivos e isenções fiscais à fonte eólica 

 

Os incentivos fiscais estão na gênese de muitas das políticas públicas de incentivo ao 

uso de energias renováveis. Partem da ideia de que esses projetos podem ser incentivados 

com a redução de custos de produção, propiciando condições de competitividade com outras 

fontes, por meio da renúncia a recursos públicos. 

A despeito de sua relevância histórica, a evidência empírica reposicionou a 

importância dessas políticas para a expansão da indústria eólica devido a uma mudança de 

mentalidade quanto aos controles sobre os recursos públicos, inspirados nos princípios de 

eficiência e isonomia da Administração Pública. 

Outros aspectos mencionados são os efeitos dessas políticas sobre a sociedade, que 

devido à sustentação das renúncias e aos sacrifícios por outros interesses públicos relevantes, 

poderá sofrer deterioração como um todo. 
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A discussão sobre as políticas de incentivo fiscal à energia eólica possibilita ainda 

uma reflexão sobre quem deverá custear os mecanismos de sua inserção conforme as 

necessidades econômicas transitórias. 

 

 

2.2.4.1 As razões e os efeitos das políticas de incentivos e isenções fiscais 

 

As políticas de isenção do ICMS (Imposto estadual sobre circulação de mercadorias 

e prestação de serviços) e o REIDI foram importantes, porque ajudaram muito no 

desenvolvimento da indústria eólica e no estabelecimento das fábricas. Mas agora encontram 

contestação.111 

É dito que o Estado possui recursos limitados. Esses recursos são obtidos por receitas 

derivadas e originárias, como nos diz Baleeiro112 (1984 apud ROSA JUNIOR, 2000), e 

servem para concretizar a realização das funções estatais, como a aquisição de materiais, o 

pagamento de servidores e outras despesas. É preciso que sejam bem empregados, por 

imposição do princípio da eficiência (CF, art. 37). 

As isenções fiscais excepcionam total ou parcialmente os contribuintes da obrigação 

de pagar por alguns tributos, mediante a exclusão do crédito tributário (e do próprio fato 

gerador), consoante previsão legal (CTN, art. 97, VI c.c. 175). 

Quando o Estado institui uma política fiscal de isenção, ele está renunciando a 

determinada receita, que logicamente deixará de ingressar nos cofres públicos. A razão para 

essa renúncia deve vir motivada dentro da lógica de contraprestações equivalentes, ou seja, 

que a quantia abdicada seja revertida em comportamentos do contribuinte que resultem em 

outros ganhos à sociedade, e que por meios diversos possibilite alcançar a realização de 

interesses públicos, como os sanitários, ambientais, econômicos, etc.  

Políticas fiscais não podem ter por finalidade apenas a redução de custos de um 

empreendimento, porque implicam renúncia de recursos públicos, necessários para o 

cumprimento do interesse público. Portanto, para que funcionem, essas políticas devem ter 

outra finalidade, que é direcionar o agente econômico para a produção econômica (maior 

quantidade e qualidade de produtos, menor preço). 

 
111 Entrevistado 4. 
112 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 14.ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1984. 
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O incentivo deve ser dado a quem produz dentro dos propósitos públicos, sem 

implicar mera concentração de recursos privados (patrimonialização), e por tempo 

determinado visando superar alguma falha do mercado ou situação intransponível dentro da 

realidade do setor privado (custos iniciais, competitividade, estrutura disponível etc.). 

Os incentivos podem ser concedidos como instrumento de promoção de políticas 

públicas voltadas à proteção ambiental. Neste caso, o contribuinte que incorrer em despesas 

de interesse ambiental poderá ser compensado por meio de tratamentos tributários mais 

vantajosos, de natureza extrafiscal, proporcionais aos ganhos ao meio ambiente, conforme 

previsto em legislação específica e desde que respeitados os limites constitucionais 

(BRANDÃO, 2013). 

O Estado, ao conceder tratamento tributário mais benéfico, com finalidade 

extrafiscal, estará no exercício da função indutora de um determinado comportamento, visto 

que o propósito maior não será o produto da arrecadação em si, mas alcançar o 

comportamento voluntário do agente econômico (BRANDÃO, 2013). 

Formas de abrandamento do tratamento tributário aos agentes econômicos 

incentivados compreendem por exemplo as transferências de recursos sem contraprestação 

por meio de subvenções econômicas, as isenções por exclusão (total ou parcial) de um fato 

específico da incidência normativa como o fomento à indústria nova, o diferimento pelo 

adiamento do prazo para extinção da obrigação tributária para um dos elos da cadeia 

produtiva, a redução da alíquota do tributo etc. (BRANDÃO, 2013). 

Inversamente, as políticas tributárias poderão estabelecer instrumentos que incidam 

de forma progressiva, ou seja, elevando o rigor sobre aqueles que possuem maior capacidade 

contributiva, a fim de viabilizar a realização de políticas públicas direcionadas à efetivação 

dos interesses coletivos, como os energéticos, climáticos e ambientais. O que reitera a 

importância do caráter extrafiscal dos tributos e promotor da justiça e do desenvolvimento 

social e econômico no país. 

Antes da criação do programa PROINFA, as políticas de incentivo à indústria eólica 

tinham por pressuposto a redução ou a eliminação de obrigações tributárias. Essas políticas 

foram mantidas no período de 2001 a 2018 e continuam vigentes. 

Uma das ações pioneiras de incentivo à fonte eólica foi a política que ocorre por meio 

da concessão de benefícios fiscais sobre o ICMS que reduzem o custo de aquisição dos 

componentes necessários à geração de eletricidade eólica, favorecendo assim a instalação 

desses empreendimentos. O ICMS é o tributo estadual sobre operações de circulação de 
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mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 

comunicações (LC 87/96 – Lei Kandir). 

O Convênio CONFAZ 101, de 12 de dezembro de 1997, autoriza os estados a 

conceder isenção do ICMS sobre operações envolvendo partes e peças de aerogeradores, 

torres e pás. A isenção do ICMS pode contribuir com uma parcela da redução de custos com 

a implementação de parques eólicos. 

No caso do ICMS, o Conselho Nacional de Política Fazendária do Ministério da 

Economia – CONFAZ/ME possui legitimidade113 para, em conjunto com os estados e o DF 

e sob a forma de convênio (LC 24/75), deliberar sobre incentivos fiscais. Cada estado 

federado114 poderá regulamentar a matéria em sua esfera de jurisdição por meio de lei 

complementar (CF, art. 155, II c.c. par. 2º, XII, “g”). 

O Convênio 101/97 passou por sucessivas prorrogações e sua vigência foi estendida 

até 31 de dezembro de 2028 (vide Convênio 156/17). 

Há a autorização de isenção do ICMS dos estados na geração distribuída (programa 

net metering), instituída pelo Convênio Confaz 16/15. Contudo, a pesquisa empírica não 

colheu referência à sua contribuição para a expansão da fonte eólica. Deveras, os dados 

mostram que na geração distribuída, 63,5% é em fonte solar e apenas 1,7% é em energia 

eólica (EPE; MME, 2019, p.41). 

No espírito da política de isenção fiscal sobre o ICMS, foi promovida uma outra 

política de isenção da tributação sobre produtos industrializados para a indústria eólica. O 

Decreto 8950, de 29 de dezembro de 2016, que trata da tabela de incidência, instituiu em seu 

anexo a alíquota zero sobre o IPI para a aquisição de equipamentos e componentes de 

aerogeradores. 

A importância da existência de incentivos fiscais para a promoção de políticas 

energéticas não dispensa um controle prévio sobre eles. Os incentivos fiscais podem ser 

importantes ferramentas de políticas públicas e consequentemente devem vir atrelados às 

diretrizes e objetivos dessas políticas e a uma programação de duração. Sem isto, os 

 
113 Incentivos concedidos sem a participação do CONFAZ foram julgados inconstitucionais pelo STF. Ex.: 

ADIs 3779, 5929 (pacto federativo e guerra fiscal). 
114 No Estado de São Paulo, o ICMS é disciplinado pela Lei 6374/89 e pelo Regulamento do ICMS (Decreto 

45490/00 e Anexo RICMS). Ver Anexo I, Isenções, art. 30, mod. 61440/15. As alíquotas vão de 18% a 25% 

nos casos em geral. O valor arrecadado é utilizado para o custeio de serviços essenciais, como saúde, educação, 

segurança e a máquina estatal. No estado de Pernambuco, o Decreto 14876/91 consolida a legislação do ICMS 

que concede a referida isenção. No estado do Ceará, o Convênio ICMS 12/96 autoriza a isenção de ICMS aos 

equipamentos importados pela COELCE dentro do acordo de cooperação técnica com a Alemanha, o 

“Programa Eldorado”. 
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incentivos podem vir a se tornar “eternos”, incorporando-se aos setores beneficiados, 

perdendo assim sua razão de ser.115 

A maturidade alcançada pelo setor elétrico deu sequência a uma discussão sobre os 

efeitos da duração das políticas de incentivo fiscal. Se no começo esses incentivos eram 

necessários para o surgimento da indústria nova, hoje ela já se encontra mais consolidada, 

os processos para funcionamento dos projetos se tornaram bem conhecidos, os preços da 

energia eólica são bastante competitivos. Mas essas políticas continuam vigentes, de modo 

que as usinas novas prosseguem se beneficiando desses incentivos, o que se entende não é 

mais o caso. Diante das políticas atuais, entende-se que a redução de preço devido aos 

incentivos fiscais não traz mais nenhum acréscimo ou efeito para a expansão da energia 

eólica.116 

Nessa senda, há uma importante consideração por parte do TCU no que tange à 

instituição de incentivos fiscais como recurso de políticas públicas e sua duração ao longo 

do tempo. 

A importância da atuação do TCU sobre as políticas públicas setor elétrico pode ser 

sumarizada pelo breve histórico dos acompanhamentos de auditoria: 

 

2. O TCU possui um histórico relevante de fiscalizações sobre o setor 

elétrico, notadamente auditorias operacionais acerca de aspectos 

estratégicos do setor, segurança energética, tarifa e encargos, entre outros. 

3. Em relação à matriz elétrica nacional, citam-se: (i) Auditoria sobre 

Segurança Energética (atualmente monitorada no âmbito do TC 

019.228/2014-7), sob a relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman, 

no qual em diversas apreciações – por exemplo, nos Acórdãos 1.631/2018, 

1.171/2014 e 1.196/2010, todos do Plenário – trouxe à baila a necessidade 

de racionalização da escolha da matriz elétrica nacional de acordo com 

critérios de segurança e economicidade; (ii) Auditoria na Estruturação de 

Grandes Empreendimentos Hidrelétricos, Acórdão 2.723/2017-Plenário, 

de relatoria do Ministro José Mucio, na qual estudaram-se os desafios da 

expansão hidrelétrica no Brasil; e (iii) Auditoria de Avaliação das Políticas 

Públicas de Inserção de Fontes Renováveis na Matriz Elétrica Brasileira, 

Acórdão 1.530/2019-Plenário, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. 

4. Esses trabalhos contribuem para aperfeiçoar políticas públicas do setor 

elétrico como um todo, aumentar a transparência sobre escolhas 

governamentais e melhorar controles internos dos órgãos gestores. Além 

das auditorias operacionais, há uma série de trabalhos de conformidade, a 

exemplo das sistemáticas auditorias no âmbito dos Fiscobras, e os 

acompanhamentos dos leilões de concessão, que envolvem análises mais 

pontuais e específicas da viabilização dessas concessões. 

(Acórdão 4070/2020, p.1) 

 
115 Entrevistado 1. 
116 Entrevistado 4. 
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O TCU realizou uma Auditoria Operacional para análise das contas públicas sobre 

as renúncias tributárias, seu controle e transparência, verificando-se os procedimentos de 

instituição, previsão, monitoramento da concessão e da execução, avaliação e controle. 

Foram analisados os benefícios tributários informados no Demonstrativo de Gastos 

Tributários (DGT), relatório que acompanha a comunicação da Receita Federal ao 

Congresso Nacional do projeto de lei orçamentária anual (CF, art. 165, § 6º). Inclusive os 

informados pelo MME. 

Segundo o relatório de instrução: 

 

20. Assim, com base na experiência decorrente de trabalhos anteriores, 

elencaram-se vários problemas na gestão das renúncias tributárias, como: 

descumprimento de regras legais na concessão desses benefícios, falhas no 

desenho das políticas públicas contempladas com os recursos, ausência de 

regras de governança em sua gestão, baixa transparência, falhas de 

operacionalização dos recursos e ausência de avaliação dos resultados 

alcançados com os recursos renunciados. 

(TCU, Acórdão 1205/14, p.3) 

 

Prega o princípio da reserva legal da CF, art. 150: 

 

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão 

de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 

contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 

estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 

enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do 

disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 3, de 1993) 

 

Segundo o relatório, a isenção fiscal tem sua natureza e razão de ser: 

 

32. A exemplo das hipóteses de arrecadação, são múltiplas as razões e 

as formas de o Estado voluntariamente dispensar o recebimento de receitas, 

muitas vezes em favor da execução de políticas públicas governamentais. 

“Políticas públicas” estão aqui referenciadas conforme a proposta de Frey 

(2000), segundo o qual o aludido conceito abrange as fases de: 1. 

Percepção e definição de problemas; 2. Inclusão na agenda; 3. Elaboração 

de programas e de decisão; 4. Implementação; e 5. Avaliação e eventual 

correção. 

(...) 

37. No presente trabalho, adota-se a conceituação proposta por 

Henriques (2009), a partir da qual se distinguem, de um lado, as expressões 

sinônimas “benefício fiscal”, “benefício tributário” e “incentivo fiscal” e, 

de outro, os termos equivalentes “renúncia de receita”, “renúncia fiscal” e 

“gasto tributário”. 
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38. Assim, em primeiro lugar, benefícios fiscais, benefícios tributários 

ou incentivos fiscais inscrevem-se numa dimensão jurídica, implicando a 

existência de uma norma que altera o sistema tributário no sentido de 

diminuir o encargo cominado a parcela dos contribuintes.  

39. Por outro lado, as renúncias de receita, ou renúncias fiscais, ou 

gastos tributários, constituem a dimensão financeira que estima ou 

quantifica a perda intencional de arrecadação pelo poder público, cujos 

efeitos equivalem aos de um pagamento feito pelo Estado, e que decorrem 

da existência de benefícios fiscais instituídos previamente. 

(TCU, Acórdão 1205/14, p.5) 

 

Para o relatório, as renúncias tributárias têm características semelhantes à das 

despesas públicas, pois ingressam no orçamento. As despesas públicas devem ser previstas 

e autorizadas mediante orçamento, que por sua vez é auxiliado por instrumentos de 

planejamento, como o Plano Plurianual (CF, art. 165), sob regular acompanhamento. 

Contudo, não há uma obrigatoriedade legal de que as renúncias tributárias sejam 

programadas e avaliadas periodicamente, como ocorre para as despesas. 

Segundo aponta a auditoria do TCU, o problema das políticas públicas com renúncias 

tributárias diz respeito ao seu prazo de vigência. A despeito do princípio da anualidade do 

orçamento (Lei 4320/64, art. 2º) e do crivo do Congresso Nacional sobre essas renúncias, na 

prática muitos benefícios não são monitorados. Consequentemente, após sucessivas 

prorrogações, esses benefícios tendem a se tornar permanentes nos orçamentos, o que 

contraria o propósito de sua instituição. 

 

186. De fato, uma vez instituídos, dificilmente os benefícios tributários 

são reavaliados ou excluídos. Prova disso é a antiguidade de muitos gastos 

tributários que estão no DGT, como, por exemplo, o “Zona Franca de 

Manaus e Amazônia Ocidental”, o “Desenvolvimento Regional na 

Sudene” e o “Planos de Poupança e Investimento (PAIT)”, criados, 

respectivamente, pelos Decretos-Lei 288/1967, 756/1969 e 2292/1986. 

(TCU, Acórdão 1205/14, p.25) 

 

Conclui o TCU ser necessário que as renúncias tributárias sejam criadas com prazo 

de vigência, permitindo inclusive que a renovação delas se sujeite a um procedimento de 

revisão relacionado à análise sobre o objetivo de determinada política. Assim, permite-se 

avaliar periodicamente se determinadas renúncias podem ser mantidas no orçamento ou, 

pelo contrário, se é o caso de se exclui-las. 

Um problema da continuidade indeterminada das políticas fiscais é que outros fins 

poderiam ser dados a esses recursos, de modo a atender o interesse da população.117 

 
117 Entrevistado 4. 
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O incentivo econômico a qualquer fonte de energia, eólica inclusive, pode gerar 

impactos negativos à sociedade. Para o custeio dos incentivos concedidos, é preciso utilizar 

recursos de alguma destinação, o que poderá resultar no aumento do valor das tarifas de 

consumo de energia elétrica. Por outro lado, há o benefício ambiental, que é do interesse de 

todos ampliar o uso de fontes de energia renovável. Daí porque isso pode vir sob a forma de 

uma contribuição de caráter geral. Definir a origem dos recursos que irão pagar pelo 

incentivo econômico é um importante tradeoff, uma decisão que pode sacrificar alguns bens 

em favor de outros.118 

É preciso determinar os indicadores para se definir o tempo de duração necessário 

das políticas de incentivos econômicos. No setor elétrico, a visão geral é que a fonte eólica 

tornou-se ao longo do tempo bastante competitiva em relação às outras fontes renováveis. 

Não há mais o obstáculo do preço. O que dispensa a necessidade de políticas de incentivos 

fiscais ou subsídios.119 

Políticas públicas que concedem incentivos fiscais sem um controle adequado sobre 

a finalidade podem produzir efeitos regressivos. Porque há uma distribuição de renda ao 

contrário, aprofundando as desigualdades, o que é nocivo à sociedade.120  

Após a vinda do novo marco regulatório do setor elétrico, que reformulou as regras 

para a comercialização de energia elétrica e instituiu o procedimento de licitação para a 

garantia do atendimento da totalidade do mercado dos distribuidores por meio de leilões de 

energia, um outro programa foi criado, visando possibilitar a adesão a um regime especial 

de incentivos fiscais aos projetos de infraestrutura, e que poderia abranger a fonte eólica. 

 

 

2.2.4.2 O REIDI 

 

O PROINFA foi importante para dar início ao programa de incentivo público à 

expansão da fonte eólica. Estimulou os produtores independentes na geração por meio de 

tarifas feed-in, descontos tarifários e financiamento de projetos. Mas outros incentivos foram 

criados no intuito de proporcionar o crescimento da fonte eólica. 

Um desafio significativo para a expansão da fonte eólica é o custo inicial para a 

construção da estrutura geradora de energia elétrica. Esse custo em muitos casos pode ser 

 
118 Entrevistado 1. 
119 Entrevistado 1. 
120 Entrevistado 2. 
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considerado proibitivo, afastando o investimento necessário para o início do 

empreendimento. 

Se pensarmos na teoria das estruturas essenciais, um dos obstáculos para a 

implantação de parque eólico é a carência de uma malha de transmissão adequada, 

conectando o ponto gerador com o ponto consumidor. Por isso, pensando também em 

incentivo indireto, uma desoneração dos custos sobre a infraestrutura de transmissão poderia 

favorecer a expansão da geração de eletricidade por fonte eólica, tornando esses 

empreendimentos mais atrativos aos investidores.   

Um programa de incentivos fiscais poderia servir para estimular determinados 

empreendimentos e beneficiar diferentes aspectos relacionados à tributação e contribuições 

sobre os insumos produtivos. Inclusive conforme a etapa de desenvolvimento desses 

empreendimentos. 

Atualmente, os empreendimentos eólicos estão aptos a receber um incentivo do 

governo federal para a realização de obras. Esse incentivo vem por meio do REIDI – Regime 

Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura, um programa de benefício 

fiscal inserido sob a esfera de implementação do Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC. 

O PAC surgiu a partir do Decreto 6025, de 22 de janeiro de 2007, que instituiu o 

Comitê Gestor do Programa, integrado por Secretarias e Ministérios. 

Os trabalhos do Comitê Gestor do PAC resultaram na edição da MPv 387, de 31 de 

agosto de 2007, justificada conforme a Exposição de Motivos Interministerial EMI 123/07.  

Na EMI 123/07 já se assinalava: 

 

2.    A medida provisória permite conferir o adequado grau de priorização 

para a execução de projetos do PAC que contem com recursos federais e 

sejam implementados pelos demais entes da federação. Essas iniciativas 

são fundamentais para conferir efetividade e a necessária celeridade à 

execução dos projetos de investimento público essenciais para o 

crescimento do País, preservando-se a adequada transparência no repasse 

de recursos públicos federais e na prestação de contas correlata. 

3.    Confere-se também maior racionalidade à utilização dos recursos 

federais destinados a projetos prioritários na área de infra-estrutura, 

permitindo reduzir o custo operacional envolvido na transferência dos 

recursos aos entes subnacionais e otimizando a aplicação dos recursos nas 

ações de interesse da própria União. Permite-se, assim, uma programação 

financeira coerente com as diretrizes para a execução dos projetos de 

investimento incluídos no PAC, que não poderiam acomodar maior grau 

de incerteza quanto a prazos e sua efetividade, dado o amplo conjunto de 

fatores que afetam a execução física dos empreendimentos, acarretando 

risco de desvios em relação ao nível de benefícios esperados. 
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4.    Esta proposição somente torna-se factível em função do 

aprimoramento do processo de planejamento e seleção de projetos, que 

viabilizou a escolha de ações pré-definidas em diversas áreas do Brasil, 

agrupadas por estado da federação, que contarão com recursos federais e 

subnacionais, em especial nos segmentos de saneamento, habitação e 

transporte urbano, que configuram infra-estrutura social do País. 

(...) 

6.    A urgência e a relevância das medidas, Senhor Presidente, estão 

configuradas na necessidade de se estabelecer um marco regulatório que 

dote o Estado brasileiro de instrumentos que possibilitem à União, em 

parceria com os entes federativos, executar as obras de infra-estrutura 

necessárias para a consolidação do desenvolvimento econômico, bem 

assim para melhoria das condições sócio-econômicas da população, 

especialmente a de menor renda. Entre essas obras devem ser destacadas 

as de habitação e saneamento, integrantes do PAC, que são de fundamental 

importância para o crescimento econômico e para a redução do déficit 

habitacional. 

 

Identificamos assim que o propósito declarado do PAC era promover o crescimento 

econômico dos setores de infraestrutura junto com a promoção da inclusão social. 

Além da preocupação com a infraestrutura de saneamento e habitação, o PAC era 

direcionado aos transportes, portos, irrigação e energia. 

A MPv 387/07 foi convertida na Lei nº 11.578/07, consagrando assim o PAC como 

uma política pública abrangente para o incentivo à infraestrutura no País. 

O Programa teve uma segunda fase (PAC 2) em 2011, aumentando os recursos 

disponíveis e a parceria com os entes estaduais e municipais. 

O REIDI foi introduzido no ordenamento jurídico por meio da edição da MPv 351, 

de 22 de janeiro de 2007 (com 21 artigos).  

A Exposição de Motivos 03/07 dos Ministros de Estado da Fazenda e da Previdência 

Social: 

 

2.1. Para a instituição desse regime foi considerado que um maior 

crescimento da economia demandará elevados investimentos em obras de 

infra-estrutura. Porém, na atual conjuntura, o Estado não possui todos os 

recursos necessários para esses investimentos, logo, é imprescindível que 

a iniciativa privada também participe desses empreendimentos. 

2.2. Assim, a proposta de suspensão da incidência da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS sobre esses empreendimentos visa reduzir o seu 

custo inicial e atrair investimentos privados, de forma que a carência de 

infra-estrutura não se torne um entrave ao crescimento econômico.” 

(...) 

13. A relevância das medidas ora propostas é evidente à luz de seu alcance 

e dos benefícios que traz para o crescimento de longo prazo da economia 

brasileira, conforme se procurou explicitar.  

14. A urgência da medida se justifica pois o anúncio de medidas de 

estímulo ao investimento com implementação posterior (que ocorreria no 
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caso de envio das mudanças na forma de um projeto de lei) poderia ter 

como conseqüência a postergação do investimento das empresas 

potencialmente beneficiadas, com impacto negativo sobre a atividade 

econômica. 

 

Durante o trâmite legislativo na Câmara dos Deputados, 151 emendas foram 

apresentadas, segundo o relator da MPv. 

Comparando os dois programas (PAC e REIDI), que foram criados na mesma data, 

o PAC teve por finalidade estimular a economia por meio da transferência obrigatória de 

recursos financeiros, almejando a ampliação dos investimentos públicos e privados em 

infraestrutura. O PAC, portanto, remodelou a transferência de recursos, as prioridades e os 

projetos de infraestrutura. Nesse arcabouço, o REIDI está inserido na abrangência do PAC 

e é responsável por promover os incentivos fiscais em infraestrutura sob o aspecto do regime 

jurídico de tributação. 

Os custos com a construção de um parque eólico são bastante significativos. Sendo 

assim, os altos custos iniciais, associados à falta de investimentos em infraestrutura, são um 

dos grandes obstáculos ao crescimento da economia no setor. Com o REIDI, esses custos 

podem ser minimizados. 

O objetivo do programa REIDI é conceder a isenção da contribuição para o 

PIS/PASEP (contribuição social, financia pagamentos ao trabalhador) e a COFINS (financia 

a seguridade social) a máquinas, equipamentos, materiais de construção e serviços utilizados 

ou incorporados em obras de infraestrutura, inclusive para o setor de energia. Com isto, os 

empreendimentos eólicos podem melhor alocar seus recursos, além de possibilitar um 

retorno mais atrativo aos investidores. 

Os empreendimentos interessados devem estar habilitados a usufruir dos benefícios 

do regime tributário especial preconizado pelo REIDI. E não podem estar inscritos no 

SIMPLES ou SIMPLES nacional. 

O REIDI pode favorecer o setor eólico no estágio inicial de implementação dos 

aerogeradores, tendo a duração de cinco anos a partir de cada habilitação (aprovação) ao 

programa, período durante o qual poderá haver a fruição do benefício. Indiretamente, o 

REIDI pode beneficiar a construção de linhas de transmissão, que poderão conectar os 

geradores eólicos às distribuidoras. 

O REIDI concede a suspensão de exigibilidade de contribuição do PIS/PASEP e 

COFINS na venda e importações de bens e prestação de serviços - insumos (aluguel de 

máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para a utilização em obras) – todos 
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relacionados em lista previamente informada pela Administração. Com a efetiva utilização 

ou incorporação do bem ou serviço ao projeto, a alíquota é reduzida a zero. 

Na lista de bens isentos encontram-se os equipamentos necessários para a instalação 

de aerogeradores. Estão referenciados pelo código Nomenclatura Comum do Mercosul - 

Sistema Harmonizado - NCM/SH (84, 85). Contudo, o constante avanço da tecnologia 

poderia tornar obsoleta em algum tempo os itens da lista. Por isso, essa lista é atualizada de 

tempos em tempos por ato do Poder Executivo, na tabela de incidência de imposto sobre 

produtos industrializados (TIPI), da Receita Federal. 

Voltando à tramitação legislativa, diante das mais de 150 emendas oferecidas, foi 

apresentado um substitutivo (projeto de lei de conversão) pelo Relator da Comissão Mista, 

Deputado Odair Cunha (PT-MG), motivado por parecer escrito. 

Em Sessão Ordinária no Plenário da Câmara dos Deputados, no dia 25 de abril de 

2007, quarta-feira (manhã), o substitutivo foi levado à pauta do dia. O relator proferiu então 

o parecer (modificado) e voto da MPv 351/07, destacando-se o seguinte: “Sr. Presidente, é 

importante termos a clareza de que todos os projetos relativos às áreas de transporte, 

saneamento, energia e portos ficam suspensos da cobrança do PIS e da COFINS, 

ocasionando uma redução no custo das obras da ordem de 9,25%” (DCD, 26/04/2007, p.145) 

O relator destacou a importância do crescimento do país e da melhoria do bem estar 

da população por meio dos setores de infraestrutura e o propósito da medida de atrair 

investimentos privados para esses setores. Defendeu um ajuste na política tributária por meio 

de um regime especial de tratamento aos recursos financeiros utilizados na aquisição de 

insumos primários, a fim de reduzir o custo de uso do capital e agregar novos investimentos 

em infraestrutura. 

Destacou ainda duas importantes alterações para o bom funcionamento do programa. 

Uma, impedindo que o detalhamento dos termos para a habilitação da pessoa ao REIDI 

ficasse a cargo do Poder Executivo, o que poderia reduzir a segurança jurídica aos 

empreendimentos. A outra foi a possibilidade de habilitar no regime especial não só o titular 

do projeto, mas também o executor contratado (co-habilitação), a fim de ampliar a eficácia 

dos objetivos do programa. 

O relator observou que para o setor elétrico, mudanças apenas no tratamento 

tributário não seriam suficientes, sendo necessárias também alterações de cunho regulatório, 

de modo a conferir simplicidade e estabilidade às regras (PLV 13/07, p.333). 

Foi iniciada a discussão no painel da tarde. Sobre as críticas, em geral, a oposição foi 

contra a diversidade de setores beneficiados com a isenção do ICMS. 
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O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR): 

 

Há um mundo de pendências e iniquidades no sistema tributário brasileiro. 

Por isso os Parlamentares aprenderam a lutar por mudanças na legislação 

brasileira por meio de medida provisória. Sem dúvida alguma, entre os 

piores tributos que existem, no Brasil e no mundo, estão o PIS, a COFINS 

e o ICMS. Imaginem os senhores que o Governo tributa água e esgoto com 

PIS e COFINS, o que atinge toda a população brasileira. Esse tipo de 

medida faz com que haja um pleito permanente. Estou destacando uma 

emenda, de minha autoria, que isenta de PIS e COFINS o faturamento de 

água e esgoto, porque o Governo já arrecada demais e não precisa disso. 

(DCD, 26/04/2007, pp. 259/260). 

 

Este é um país onde se tributa comida! O Brasil, devido a sua pobreza, não 

deveria tributar nenhum tipo de comida ou remédio. Quanto mais 

tributamos comida e remédio, mais atingimos as famílias pobres do País. 

(DCD, 26/04/2007, p.260) 

 

Pelo governo, o Deputado Eduardo Valverde (PT-RO): 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 351 institui 

o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-

Estrutura, visando incentivar a construção civil brasileira, principal 

responsável pela agregação de mão-de-obra e pela formação de capital 

bruto no Brasil.  

(DCD, 26/04/2007, p.261) 

 

O Deputado Jorge Bittar (PT-RJ): 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 351/07 se 

constitui importante marco no Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC. O Presidente Lula, nos 4 primeiros anos do seu Governo, promoveu 

a desoneração de diversas atividades produtivas em nosso País, sobretudo 

aquelas diretamente ligadas a investimentos – é o caso do setor de bens de 

capital – beneficiando a indústria de transformação, o setor produtivo de 

nosso País. 

 

Agora, a Medida Provisória nº 351/07 aprofunda esse processo, estendendo 

os benefícios fiscais a investimentos em infra-estrutura, um dos gargalos 

mais importantes para o crescimento acelerado da economia brasileira. 

Investimentos urgentes são necessários na área de transportes e logística, 

na área de energia, enfim, várias áreas consideradas fundamentais para que 

o processo de interiorização do desenvolvimento econômico que se 

verifica em diversas regiões de nosso País possa ser acompanhado pela 

extensão do sistema de transportes. Esses investimentos são importantes 

também para que possamos modernizar toda a nossa infra-estrutura 

energética e de transportes. 

(DCD, 26/04/2007, p.264) 
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Encerrada a discussão, a votação da urgência foi aprovada. O parecer foi reformulado 

em plenário (relativo a outros assuntos). A matéria foi aprovada na Câmara. 

O normativo foi encaminhado como PLV 13/07 ao Senado Federal, tendo como 

relator o Senador Edison Lobão (PFL-MA). Sua discussão ocorreu na sessão do dia 15 de 

maio de 2007. 

Crítica implícita do Senador Arthur Virgílio (PSDB-AM) à substância do PAC: 

 

É, como diz muito bem o Prof. Dionísio Dias Carneiro, muito mais uma 

lista de projetos do que um programa de reforma das estruturas da 

economia brasileira. É muito mais uma listagem de projetos, e, nesse 

sentido, volto a dizer: tudo aquilo que seja pelo menos inócuo terá o nosso 

apoio. 

(DSF, 16/05/2007, p.255) 

 

Aprovada no Senado, a MPv do REIDI foi convertida na Lei nº 11.488, de 15 de 

junho de 2007 (com 41 artigos). 

O REIDI é regulamentado pelo Decreto 6144, de 3 de julho de 2007. Esse decreto estabelece 

que os projetos de implantação de obras de infraestrutura em geração de energia elétrica 

poderão requerer a habilitação ao REIDI (art. 5º, II, “a”). Compete ao MME editar portaria 

com o enquadramento de projetos à descrição das hipóteses incluídas nessa classificação 

(art. 6º). Nesse senso, as Portarias 222/16 e 102/16, dispondo que o projeto que tenha 

negociado energia em leilão pode pedir enquadramento no REIDI. 

Apesar de em tese o REIDI ser apontado por alguns como uma contribuição 

importante para a expansão da fonte eólica, a pesquisa empírica mostrou que essa assertiva 

é contestável.121 O REIDI não promoveu a fonte eólica especificamente, porque serve a 

projetos de infraestrutura envolvendo todas as fontes. Entende-se que na prática não houve 

uma contribuição notável do REIDI para a eólica diante de sua utilidade para as demais 

fontes. O REIDI foi uma política de importância marginal122. 

Se compararmos a proposta do REIDI com a de outras políticas, podemos concluir 

que sua relevância para a expansão da energia eólica foi reduzida. O PROINFA ofereceu um 

modelo de contratação rentável e seguro, além de reduzir as tarifas TUST e TUST. O 

financiamento foi outro incentivo notável, na medida em que possibilitou lidar com parcela 

significativa dos custos dos empreendimentos eólicos. Nesse cenário, a redução dos custos 

de construção do parque eólico pode ser vista como uma medida de menor efeito e, ademais, 

 
121 Entrevistado 5. 
122 Entrevistado 2. 
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carrega consigo o problema da perda de arrecadação fiscal, o que deve ocorrer dentro de 

uma política de controles. 

Por outro lado, o REIDI pode ter beneficiado indiretamente os geradores eólicos por 

meio do desenvolvimento da infraestrutura de transmissão para o escoamento da produção 

de energia elétrica. Por exemplo, a disponibilidade de pontos de conexão poderá afetar a 

localização para a instalação do projeto e encarecê-lo. Portanto, a ampliação das redes de 

transmissão em uma região diminui o congestionamento e reduz os custos de conexão. Na 

região Nordeste, se o governo enxerga potencial para a expansão, poderá incluir novas linhas 

de transmissão na programação e com isto promover os projetos eólicos.123 Todavia, a 

pesquisa não identificou outras evidências no sentido de uma relação entre o uso do REIDI 

para a transmissão e a expansão da energia eólica existente. 

 

 

2.3 POLÍTICAS CLIMÁTICAS E SOCIOAMBIENTAIS SOBRE ENERGIA 

EÓLICA 

 

A promoção do uso da fonte eólica no setor de energia elétrica pode ser observada 

por duas vertentes de políticas públicas ambientais. A primeira trata das ações e estratégias 

de mitigação e adaptação para a redução de emissões de gases de efeito estufa. A segunda é 

relacionada ao licenciamento ambiental de parques eólicos. 

 

 

2.3.1 As políticas climáticas 

 

O Brasil é signatário das convenções internacionais para o combate às mudanças 

climáticas. Essas relações surgiram por meio da ação conjunta de diversos países para o 

enfrentamento do tema e de um processo de se exercer os poderes de governo sobre as 

pessoas e os recursos visando uma finalidade comum. 

As iniciativas, frutos da boa governança no âmbito do multilateralismo, inspiraram o 

legislador pátrio a internalizar em nosso ordenamento jurídico o propósito de alcançar esse 

objetivo, constituindo importantes políticas públicas voltadas à realidade local da mudança 

 
123 Entrevistado 2. 
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do clima. Nelas se incluem os propósitos de incentivo ao uso de energias renováveis no setor 

elétrico, por meio da promoção de fontes de energia alternativa, como a energia eólica. 

Ao longo de aproximadamente duas décadas, formou-se em nosso país uma estrutura 

complexa de órgãos e políticas com o intuito de assegurar o cumprimento dos compromissos 

assumidos por meio da Convenção-Quadro, do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris. 

A Convenção-Quadro foi responsável por um impulso inicial nas iniciativas de 

utilização da fonte eólica em sua fase embrionária no Brasil. Com o Protocolo de Kyoto, os 

projetos eólicos ganharam a possibilidade de financiamento internacional por meio do MDL. 

E o Acordo de Paris promoveu um redirecionamento das políticas setoriais, alinhando-as 

ainda mais em relação aos interesses climáticos.  

Em junho de 1992, realizou-se no Brasil um dos maiores eventos globais sobre 

mudanças climáticas e meio ambiente: a Conferência “Eco 92” ou “Rio 92”. Na ocasião, os 

integrantes da ONU aprovaram a Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas. É o 

principal tratado sobre mudança do clima, pois reconhece a causa antrópica do aquecimento 

global, a necessidade de cooperação internacional dentro do princípio das responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas (Declaração do Rio, Princípio 7), a proteção aos países 

vulneráveis, e o objetivo de alcançar a estabilização da concentração de gases do efeito estufa 

na atmosfera como medida preventiva ao risco climático. 

As políticas climáticas e socioambientais tiveram um impulso após a realização da 

Conferência de 1992. Nesse momento, a indústria eólica no Brasil era bastante incipiente, 

sendo que o primeiro aerogerador havia sido instalado como um projeto experimental na ilha 

de Fernando de Noronha. E a indústria eólica pouco avançou no período subsequente, até o 

surgimento do Protocolo de Kyoto. 

O Brasil assinou o Protocolo de Kyoto em 29 de abril de 1998 (ONU, 2021b). Nessa 

adesão, ele integrou o conjunto de países em desenvolvimento, ou seja, sem uma obrigação 

certa com a redução de emissões, mas comprometido em auxiliar os países desenvolvidos a 

cumprirem suas metas respectivas. 

O mecanismo do Protocolo de Kyoto foi efetivado no Brasil principalmente pela 

atuação da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC), órgão 

colegiado de representação ministerial, com poderes deliberativos (resoluções). Ele é 

responsável pela articulação das políticas de cumprimento das obrigações da Convenção-

Quadro. 

A aprovação de projetos MDL incumbe à CIMGC, por força do Decreto de 7 de julho 

de 1999 (alterado pelo Decreto de 10 de janeiro de 2006) e do Despacho Telegráfico 
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612/2002 do Ministério das Relações Exteriores ao Secretariado da Convenção-Quadro 

(UNFCCC), que atribuem a ela a função de Autoridade Nacional Designada. 

Por meio da Resolução 01/03, que trata dos procedimentos para a aprovação de 

atividades de projeto no âmbito do MDL, a CIMGC define os critérios de qualificação de 

projetos no Brasil conforme a definição dos aspectos de contribuição para o 

desenvolvimento sustentável, como contribuição para a sustentabilidade ambiental local, 

desenvolvimento das condições de trabalho e geração líquida de empregos, distribuição de 

renda, capacitação e desenvolvimento tecnológico, integração regional e articulação com 

outro setores,  (Anexo III). 

A entidade operacional designada (EOD) é a responsável pela auditoria do projeto e 

validação, para encaminhamento à Autoridade Nacional Designada. É recomendada pelo 

Conselho Executivo do MDL. O Brasil não possui EOD nacional, tendo que contratar 

empresas estrangeiras dentre as poucas disponíveis, o que levantou a questão se haveria um 

oligopólio nesse mercado. 

Os procedimentos para o MDL devem ser definidos pela COP (Protocolo de Kyoto, 

art. 17), e nesse senso, podem ser encontrados na Decisão 17/CP.7, mais conhecida como 

Acordo de Marrakesh (2001). 

O primeiro projeto MDL registrado foi do Brasil e ocorreu em novembro de 2004. 

Envolveu um Aterro em Nova Iguaçu/RJ. O projeto consistiu na coleta e queima de gás de 

aterro, reduzindo assim a emissão de metano. 

O site da Convenção-Quadro (ONU, 2021c) permite consultar os projetos eólicos 

(título “wind”, escopo indústria da energia) registrados no MDL  e sediados no Brasil. Na 

opção de pesquisa avançada, foram encontrados pelo menos 48 projetos até abril de 2015. 

O mercado de créditos de carbono começou a financiar projetos eólicos no Brasil em 

2006. Mencionamos três projetos: 

 

• 28 de agosto de 2006: registro do primeiro projeto MDL de energia eólica 

(“Projeto Horizonte”, Água Doce/SC). 

• 30 de setembro de 2006: “Projeto Água Doce”. 

• 28 de dezembro de 2006: “Projeto Osório”, Osório/RS. 

 

O Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC) teve origem no fato da adesão ao 

Protocolo de Kyoto. Foi criado a partir do Decreto 3515, de 20 de junho de 2000, e do 
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Decreto de 28 de agosto de 2000, mas foi modificado posteriormente para atender ao 

compromisso com o Acordo de Paris (Decreto 9082, de 26 de junho de 2017). Trata-se de 

órgão de estado formado pelo poder público e membros da sociedade civil, setor empresarial 

e meio acadêmico.  Tem a finalidade de estimular a criação de fóruns para a implementação 

de políticas sobre mudança do clima em todas as esferas da Administração. 

O Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) foi criado pelo Decreto 

6263, de 21 de novembro de 2007. É o órgão colegiado ministerial de articulação da política 

sobre mudança do clima (participação de ministérios e mais o FBMC). Traz metas 

voluntárias de redução de emissões. Tem a função de elaborar e implementar o Plano 

Nacional sobre Mudança do Clima.  

Inspirado na ideia do AR4 sobre a importância do uso das energias renováveis como 

meio para se alcançar os objetivos das políticas climáticas de redução das emissões de gases 

do efeito estufa, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima elencou os seus objetivos 

específicos e as ações principais voltadas para o atingimento dessas metas. Por isso, incluiu 

o objetivo de manter o percentual elevado de fontes renováveis na matriz elétrica nacional. 

Ressalvou que, embora a fonte hídrica representasse 77,3% da oferta interna no ano de 2007, 

essa fonte apresentava uma perspectiva de esgotamento de seu potencial no longo prazo e 

impactos socioambientais severos. Portanto, considerando a projeção de expansão do setor 

elétrico, destacou a necessidade de inserção de outras fontes de energia renováveis, como a 

biomassa, a eólica e a solar. Como ação principal, enunciou a necessidade de se estimular o 

aumento da participação da fonte eólica e do bagaço de cana-de-açúcar na matriz elétrica 

nacional por meio dos resultados do programa PROINFA e da realização de leilões de 

energia por fonte alternativa (CIM, 2008). 

Como vimos, nesse período a fonte eólica caminhava para a idealização de um 

modelo que tornou possível a primeira participação dela no mecanismo de leilões de energia. 

No ano de 2009, foram aprovadas importantes leis de proteção ao clima, o que 

refletiu nas ações do Brasil perante a COP daquele ano, um movimento sinérgico que 

conduziu o país a ampliar sua participação no cenário mundial voltada à implementação de 

políticas de redução das emissões. 

Foi criado o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC) pela Lei 12.114, de 

09 de dezembro de 2009, o “Fundo Clima”, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e 

administrado por um Comitê Gestor, com a finalidade de financiar projetos, estudos e 

atividades voltadas a mitigação e adaptação relativa à mudança do clima. 
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Em 29 de dezembro de 2009, foi promulgada a Lei de Política Nacional sobre 

Mudança do Clima (LPNMC), Lei nº 12.187, por meio da qual o Brasil veiculou o desejo de 

integrar o conjunto de países comprometidos com metas para a redução das emissões. Assim, 

estipulou sua meta voluntária de redução de emissões (art. 12). A LPNMC descreve os 

instrumentos, neles incluindo-se os incentivos econômicos (art. 6º). A lei também se volta à 

compatibilização das políticas setoriais (energia, transportes, agricultura, florestas), a qual 

fica clara quando o art. 11, parágrafo único, diz que decreto do poder executivo tem como 

objetivo estabelecer os planos setoriais “visando à consolidação de uma economia de baixo 

consumo de carbono”, especificamente, no setor de geração e distribuição de energia 

elétrica. Esses planos devem ser elaborados contendo metas de atingimento gradual para a 

redução das emissões. Portanto, a redução de emissões deve ser um dos objetivos do setor 

elétrico. 

No mesmo ano de 2009, no início de dezembro, durante a COP 15, ao apresentar sua 

intenção voluntária de estabelecer metas para a redução de suas emissões, o Brasil 

protagonizou uma mudança de entendimento sobre o papel dos países em desenvolvimento 

na redução das emissões. Ao estabelecer um compromisso nacional voluntário de propor e 

implementar ações de mitigação das emissões, o País possibilitou uma releitura sobre si 

mesmo do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Por isso, foi um 

dos marcos da atuação externa do Brasil na agenda climática. 

Na descrição dos atos, iniciativas e, programas, podemos vislumbrar avanços na 

constituição de importantes instâncias de articulação governamental e participação da 

sociedade civil na política sobre mudança do clima, mecanismos de financiamento e 

aprovação de projetos para mitigação e adaptação. Essa estrutura complexa formou-se 

gradativamente, evoluindo de modo a permitir uma melhor governança do clima em âmbito 

regional ou local. 
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Tabela 08 - Relação dos principais entes e órgãos responsáveis pela proteção climática e suas 

respectivas atribuições. 

Responsáveis Principais competências 

CIMGC (Decreto de 7.7.1999) (resoluções) Deliberação, articulação e projetos MDL 

FBMC (Decreto 3515/2000, Decreto de 28.8.2000, 
Decreto 9082/2017) 

Articulação e participação 

CIM (Decreto 6263/2007) Planejamento  

Comitê Gestor do FNMC (Lei 12114/2009) Financiamento 

Fonte: elaboração própria conforme legislação. 

 

A estrutura institucional de proteção ao clima foi se organizando e fortalecendo no 

país, subsidiando os trabalhos e as representações no âmbito internacional. Na COP 21, entre 

novembro e dezembro de 2015, o Brasil participou das discussões que levaram à redação de 

um importante instrumento multilateral de redução das emissões: o Acordo de Paris.  

O Acordo de Paris foi firmado pelo Brasil em Nova York em 22 de abril de 2016, 

ratificado em 21 de setembro de 2016, e promulgado pelo Decreto 9073, de 5 de junho de 

2017. 

O Brasil assumiu o compromisso de preparar, comunicar e manter suas metas 

ambiciosas para a redução de emissões globais de gases do efeito estufa. 

O inventário de emissões brasileiras é um importante instrumento para o 

cumprimento das metas de mitigação, mediante o registro da quantidade estimada de 

emissões por setor. Outro instrumento de informação é a publicação de estimativas anuais. 

O Decretos 9172/17 instituiu o Sistema Nacional de Registro de Emissões (SIRENE), um 

programa computacional com informações sobre as emissões no Brasil, sob a 

responsabilidade do MCTIC. 

Apesar da maior participação histórica do uso da terra e da modificação de florestas 

nas emissões desde 1990, uma diminuição significativa no desmatamento da região da 

Amazônia a partir de 2005 fez com que aumentasse a participação relativa dos outros setores 

nas emissões, como o de energia (NEVES; CHANG; PIERRI, 2015). 
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Figura 12: Emissões em dióxido de carbono equivalente por setor. 

 

Fonte: MCTIC (2021). 

 

Tabela 09: Resultados de emissões de gases do efeito estufa em 2016, por setor. 

 

Fonte: MCTIC (2020, p.8). 

 

A estimativa anual de emissões considera o seguinte parâmetro para a classificação 

do setor energético (MCTIC, 2020, p. 12):  

 

As emissões de gases de efeito estufa do Setor Energia são devido à 

produção, transformação, transporte e consumo de energia, estando 

divididas em duas subseções: emissões por queima de combustíveis fósseis 

e emissões fugitivas (Indústria de Petróleo e Gás e Produção de Carvão 

Mineral). 

 

Observa a estimativa anual para as emissões do setor energético (MCTIC, 2020, 

p.13): 
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Em relação a 2015 as emissões do setor foram 7,0% menores. Foi 

observado que as emissões desde 2014 vêm apresentando redução (Figura 

2.1.1), como reflexo da recessão econômica, com a diminuição da 

atividade industrial e redução no consumo de combustíveis fósseis no 

transporte rodoviário. Com relação à geração de eletricidade observou-se 

que, após o período de 2013 a 2015 com condições pluviométricas 

desfavoráveis, para 2016 houve uma melhora com aumento da oferta 

interna de energia por fontes hidráulicas, acompanhada da expansão eólica 

e da queda da geração térmica com combustíveis fósseis, que também 

contribuíram para a redução das emissões do setor. 

 

Analisando as emissões do Brasil desde a década de 1990, concluímos que a principal 

contribuição para a emissão de gases do efeito estufa vem das atividades de mudança de uso 

da terra e florestas. Essa participação começou a se reduzir em 2005, devido a diversos 

instrumentos de combate ao desmatamento ilegal e fiscalização. Em 2016, o uso da terra e 

florestas foi menor em relação à agropecuária e ao setor de energia, sendo estes os três 

principais emissores. O setor industrial específico apresentou uma menor emissão relativa e 

com pouca variação, possivelmente devido ao menor grau de seu desenvolvimento no País. 

Mantida a tendência de maior proteção florestal devido à importância que as 

formações vegetais possuem para a diminuição nas emissões de gases do efeito estufa 

(fotossíntese vegetal), é relevante que o Brasil considere a possibilidade de ampliar a 

proposta de mitigação no setor de energia e nos ramos de transportes e agrícola a ele 

relacionados. 

O Brasil elaborou sua meta voluntária por meio da Contribuição Nacionalmente 

Determinada (CND), que expressa duas metas de redução dos gases do efeito estufa: a 

efetiva e a indicativa subsequente. Ambas tomam como data-base o nível de emissões no 

ano de 2005. A meta efetiva é a redução em 37% até o ano de 2025. A indicativa subsequente 

é a redução de 43% até o ano de 2030. 

Para o setor de energia, há a meta específica de atingir, até 2030, o percentual de 45% 

de participação das energias renováveis no desenho da matriz energética. Para isso, o 

documento menciona três metas específicas adicionais: a) a expansão da participação no uso 

de fontes renováveis, além da hídrica, de 28% para 33%; b) a expansão dessas fontes no uso 

doméstico (interno) da energia elétrica, para 23%; e c) o aumento de ganhos de eficiência no 

setor elétrico de 10%.  

A CND brasileira para o setor elétrico deve refletir a ideia de que a expansão 

respectiva ocorrerá sob o enunciado princípio do uso racional da energia, ou seja, 

primordialmente mediante a formação de juízos e valores críticos, alicerçados na ideia de 
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desenvolvimento sustentável, portanto, que compreendam o dilema da energia e suas 

demandas face aos efeitos socioambientais, de modo a proporcionar mudanças conscientes 

e permanentes no comportamento humano. A expansão racional do setor elétrico pode assim 

auxiliar na otimização do uso dos recursos energéticos e reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa. 

O setor elétrico foi inserido dentre aqueles em que o Brasil estipulou metas 

específicas de eficiência energética (10% de ganhos de eficiência), o que poderá ser 

alcançado por meio de novas tecnologias e padrões de funcionamento dos equipamentos, 

além de programas de redução e otimização das demandas, e de uso doméstico da energia 

elétrica fornecida, que dependerá do aumento de participação das fontes renováveis, como a 

eólica, biomassa e solar, diretamente mencionadas na NDC. 

Segundo informações do BEN (EPE; MME, 2019, p.16), as fontes renováveis 

representam 45,3% da oferta interna no setor energético, enquanto que as fontes não 

renováveis são 54,7%.  

 

Tabela 10: Participação das fontes de energia no total de potência instalada no ano de 2018. 

 Capacidade instalada (MW) % 

Hidrelétrica 104.139 63,95 

Termelétrica 40.523 24,88 

Eólica 14.390 8,83 

Nuclear 1.990 1,22 

Solar 1.798 1,10 

Capacidade total 162.840 100,00 

Fonte: elaboração própria conforme dados do BEN (EPE; MME, 2019, p.40). 

 

No setor elétrico, enquanto as energias não renováveis (nuclear, gás natural, carvão, 

óleo e derivados) e a biomassa (termelétrica) têm participação de 26,10% no total de 

capacidade instalada, as energias renováveis têm participação de 73,89%, sendo 8,83% 

devido à energia eólica. No entanto, a principal fonte instalada é a hídrica, com 63,95% de 

participação, o que, devido aos impactos ambientais causados, não satisfaz plenamente os 

objetivos de redução de emissões. Com isto, a participação de fontes renováveis 

consideradas limpas (eólica e solar, exceto biomassa) é de 9,94%. 

Como adverte Giddens (2010), o setor elétrico é um grande responsável pelo 

consumo de energia e emissão de gases do efeito estufa. Portanto, esse setor é de grande 
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importância para assegurar o cumprimento do Acordo de Paris, pois sem um aumento na 

participação das fontes renováveis limpas, as emissões de gases do efeito estufa continuarão 

aumentando, com efeitos negativos para o clima global.  

O Brasil possui muitos corpos d´água com potencial para a geração elétrica por fonte 

hídrica. O setor elétrico desenvolveu seu modelo com base nesse potencial, dando 

preferência à construção de grandes hidrelétricas como a principal fonte na matriz nacional, 

que hoje representam cerca de 80% da produção do país. Contudo, essa preferência tem 

declinado devido aos severos impactos socioambientais decorrentes da instalação dessas 

usinas, deslocando o interesse pela expansão de fontes alternativas (AQUILA et alii, 2017). 

A política climática adotada pelo Brasil, fortalecida pela assinatura do Acordo de 

Paris e consubstanciada no compromisso internacional com a redução de emissões, inclusive 

para o setor elétrico, estabelece o compromisso pelo incremento do uso de fontes renováveis 

e limpas. 

A política energética, por outro lado, na esteira da reforma gerencial do Estado e da 

reforma do setor elétrico, pautou-se pela premissa da eficiência econômica, segurança 

energética, diversificação e uso complementar de fontes renováveis, consideradas 

alternativas. Esse argumento é reiterado pela evidência empírica124, ao afirmar que a questão 

de segurança energética e competitividade foram mais proeminentes na justificação dessa 

política.  

Na política energética, defendeu-se o conceito da “neutralidade tecnológica”, ou seja, 

a escolha das fontes é um critério de eficiência econômica e de evitar o “trancamento 

tecnológico”. Podendo surgir uma tecnologia mais eficiente, o risco seria que a escolha por 

alguma tecnologia viesse a comprometer os preços da eletricidade no futuro.125 

A indústria eólica vive um momento favorável no Brasil. Os recursos são bons e 

disponíveis. No entanto, esses fatores são relativos e poderão mudar em relação a outras 

fontes. Com a expansão do modal eólico no futuro, a redução de áreas disponíveis poderá 

influenciar no preço da eletricidade. Essa preocupação econômica é permanente na ótica da 

política energética.126 

Em 2001, quando tiveram início as políticas de incentivo à energia eólica, a questão 

climática não tinha a importância dos dias de hoje. No entanto, a motivação foi diferente da 

dos países da Europa, como Alemanha e Portugal, em que o contexto apontou para um 

 
124 Entrevistado 2. 
125 Entrevistado 5. 
126 Entrevistado 6. 
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processo de descarbonização em relação às fontes fósseis. A matriz brasileira, por outro lado, 

é predominantemente formada por fontes renováveis, com prevalência da fonte hídrica.127 

As características da matriz elétrica brasileira, por ser mais renovável, não despertou 

o interesse das políticas energéticas por um processo de transição energética. A motivação 

das políticas energéticas de incentivo à eólica foi a segurança energética proporcionada pela 

diversificação de fontes e modicidade nos preços da energia elétrica128. Isso contudo não 

excluiu a crescente preocupação com o ambiente, em reduzir as emissões e estimular o uso 

de energias renováveis. O entendimento das políticas públicas avançou no sentido de 

considerar a importância do aspecto ambiental. 

Constatamos que a política energética, embora tenha favorecido e incentivado o 

desenvolvimento da indústria eólica para toda a categoria de agentes, inclusive com 

interesses para a exportação de equipamentos, não necessariamente prestigiou a questão do 

aquecimento global. Coube então à política climática possibilitar um ajuste no desenho de 

políticas (mix) a fim de pensar em meios para se aumentar a participação da fonte eólica na 

matriz elétrica nacional visando reduzir a quantidade de emissões de gases do efeito estufa. 

No caso do Brasil, embora um emissor de menor escala em relação ao grupo de países 

desenvolvidos, é preciso inserir no planejamento econômico a preocupação com o problema 

das emissões na projeção do desenvolvimento de suas atividades. Daí que à luz dos 

princípios da prevenção, da cooperação internacional e das responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas, o Brasil tenha a obrigação de contribuir com a redução global das 

emissões considerando todos os setores econômicos. 

O risco de trancamento tecnológico poderá ser endereçado por políticas de incentivo 

à pesquisa, desenvolvimento e inovação da indústria eólica, assim como das demais fontes 

renováveis. Desse modo, a expansão da fonte eólica poderá se manter competitiva, tanto 

quantitativa (preço da energia elétrica) quanto qualitativamente (mecanismo de redução das 

emissões de gases de efeito estufa). 

Adicionalmente, em vista dos impactos causados ao meio ambiente com a construção 

e o funcionamento dos parques eólicos, a política ambiental identificou a necessidade de se 

contemplarem os interesses socioambientais no licenciamento desses empreendimentos. 

 

 

 
127 Entrevistado 5. 
128 Entrevistado 6. 
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2.3.2 As políticas sobre licenciamento ambiental 

 

Na implementação de políticas públicas que levaram à maior inserção da energia 

eólica na matriz elétrica e à redução de emissões de gases de efeito estufa no setor elétrico, 

a harmonização de interesses energéticos, climáticos e socioambientais foi possível no 

âmbito do estabelecimento de um procedimento de licenciamento ambiental específico para 

as usinas eólicas. 

A geração de energia é causadora de impacto ambiental. Mesmo a energia eólica tem 

seus impactos. Ao programar a expansão da energia elétrica, as políticas públicas precisam 

agregar em suas diretrizes os interesses socioambientais para a prevenção e mitigação de 

danos ao ambiente.129 

As políticas ambientais no Brasil foram organizadas a partir da aprovação da Lei 

6938, Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (LPNMA), de 1981, que trouxe como 

princípios a serem observados a ação governamental para a manutenção do equilíbrio 

ecológico, o planejamento, o controle e a fiscalização do uso de recursos ambientais visando 

a sua racionalização, os incentivos à pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de 

proteção ambiental (art. 1º). 

A norma estabelece o licenciamento ambiental como o instrumento de política 

ambiental para o controle administrativo prévio dos empreendimentos potencialmente 

poluidores (LPNMA, art. 9º, IV) e a estruturação do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA), com a criação do CONAMA como órgão colegiado de Estado com função 

deliberativa sobre normas e padrões ambientais, e da Secretaria Especial do Meio Ambiente 

como órgão de formulação dessas políticas. Em 1989, a função executiva do SISNAMA foi 

atribuída ao IBAMA, criado pela Lei 7735. 

O licenciamento ambiental é um instrumento de comando e controle. Baseia-se no 

princípio da prevenção contra a poluição ambiental. É alicerçado na realização de estudos 

sobre os riscos ambientais. Processo que instrumentaliza a concessão de licença ambiental, 

uma autorização de utilização de recursos ambientais. 

O CONAMA foi regulamentado pelo Decreto 88351/83, que estabeleceu dentre as 

funções do colegiado o poder de deliberar sobre “normas e critérios gerais para o 

licenciamento das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras” (art. 7º, III), e a 

 
129 Entrevistado 6. 
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possibilidade da exigência de “realização de estudo das alternativas e das possíveis 

conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados de grande porte” (art. 7º, IV). 

No exercício de suas atribuições regulares, o CONAMA aprovou a Resolução nº 

1/86, relacionando o rol de atividades econômicas para as quais se exige a realização de 

estudo de impacto ambiental, um procedimento de maior detalhamento diante das possíveis 

consequências desses empreendimentos ao equilíbrio ambiental. Essa resolução estabelece 

que as usinas geradoras de energia elétrica, com capacidade superior a 10 MW, 

independentemente de qual seja a fonte de energia primária, devem se submeter a essas 

regras (art. 2º, XI). 

Em consonância com a LPNMA, a Constituição Federal de 1988 foi promulgada e 

estabeleceu o direito ao meio ambiente equilibrado e à sadia qualidade de vida dentre os 

direitos da coletividade e deveres da sociedade (art. 225). 

A proteção jurídica do clima não está prevista expressamente na CF. As palavras 

“clima” e “atmosfera” sequer figuram no texto de seus dispositivos. No entanto, a atmosfera 

e o clima são elementos ambientais. E a proteção ao meio ambiente é relacionada a uma série 

de dispositivos e comandos constitucionais que visam proteger a dignidade e a qualidade da 

vida humana (art. 23, VI, VII c.c. 225 c.c. 170, VI). 

Há ainda outros bens jurídicos que a proteção do clima visa defender, ainda que 

indiretamente. Erradicação da pobreza, redução das desigualdades, vulnerabilidades, direito 

de personalidade, alimentação, saúde, etc., convergem com os objetivos dos tratados 

climáticos internacionais. 

Além disso, constatamos que os instrumentos econômicos estão inseridos no plano 

jurídico de interesse para o presente estudo. Assim, podemos encontrar a referência expressa 

aos instrumentos econômicos nas normas ambientais, no Princípio 16 da Declaração do Rio, 

no rol de instrumentos da LPNMA (art. 9º, XIII, inserido pela alteração da Lei nº 11.284 de 

2006, que dispõe sobre a gestão de florestas públicas) e dentre os instrumentos da LPNMC 

(art. 5º, VII). 

O procedimento de licenciamento foi incrementado com a aprovação de uma nova 

regra para empreendimentos potencialmente poluidores, a Resolução CONAMA 237/97. 

Esse normativo trouxe um detalhamento maior sobre as exigências, principalmente quanto 

aos estudos de impacto ambiental. 

Devido à crise do setor elétrico de 2001, havia uma necessidade premente de 

simplificação e celeridade dos procedimentos de autorização de usinas de energia elétrica. 

Para favorecer o aumento da oferta de energia elétrica, o governo acolheu o interesse de 
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empreendedores e aprovou a Resolução CONAMA 279, de 27 de junho de 2001, para as 

fontes de energia renovável. Essa resolução associou as fontes renováveis a um grau menor 

de impacto ambiental: 

 

Esta nova norma, que substituiu uma resolução de 1997 a qual previa a 

elaboração de estudos de impacto ambiental e relatório de impacto 

ambiental (EIA/RIMA) (BRASIL, 1997) para as usinas eólicas, obrigou o 

empreendedor a apresentar somente um relatório ambiental simplificado 

(RAS), com a declaração do técnico responsável, enquadrando-o como de 

pequeno potencial de impacto ambiental. 

(GORAYEB; BRANNSTROM, 2019, p. 31) 

 

Durante a vigência da Resolução 279/01, para obtenção da licença perante o órgão 

ambiental, os projetos eólicos deveriam apresentar estudos com um conteúdo mínimo sobre 

o empreendimento, contendo um diagnóstico e prognóstico simplificado sobre a questão 

ambiental, propondo medidas mitigadoras e compensatórias. Esses estudos deveriam ser 

assinados por um responsável técnico e pelo responsável pelo empreendimento (art. 3º, § 

1º). 

O prazo para análise e emissão das licenças era de 60 dias no máximo (art. 6º), com 

previsão de reenquadramento do procedimento e da solicitação de estudos complementares. 

Mas na prática, como informam Gorayeb e Brannstrom (2019), os parques eólicos foram 

licenciados com base nos estudos simplificados e no prazo máximo de 60 dias. 

Com o decorrer do tempo, as pesquisas sobre o impacto ambiental de fontes 

renováveis foram aprofundadas. Concluiu-se que, embora mais limpas, essas fontes não 

eram isentas de degradação ambiental, de modo que competiria à política ambiental fazer o 

endereçamento correto das exigências ambientais considerando a importância dos estudos 

sobre os impactos ambientais negativos. Novas contestações surgiram quanto à supressão 

dos estudos de impacto ambiental para a autorização de usinas eólicas. 

A pesquisa empírica130 identificou alguns impactos ambientais causados pelos 

parques eólicos. Toda usina poderá acarretar impactos ambientais, inclusive a eólica. Esses 

impactos estão concentrados principalmente na fase de construção do sítio. Portanto, é 

preciso obter a autorização do órgão ambiental estadual para a supressão de vegetação e do 

patrimônio histórico e cultural no caso da existência de sítios arqueológicos. No Nordeste, 

há impactos no bioma da caatinga, na população de morcegos, na rota migratória de aves, 

 
130 Entrevistado 4. 
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por exemplo. Mas são impactos conhecidos e devidamente monitorados pelos parques 

eólicos. 

A evidência empírica131 acrescenta que na Europa a energia eólica vem enfrentando 

maior oposição devido a problemas ambientais. Entre as energias renováveis, considera que 

a solar vem se expandido mais harmoniosamente com as atividades que pretende suprir, 

como industrial, domiciliar e aquecimento de água. Enquanto que os aerogeradores são 

considerados mais “agressivos” quanto à harmonia visual e ao barulho. 

A necessidade de progresso tecnológico na energia eólica é muito importante para 

solucionar os impactos ambientais visuais e de barulho e os governos têm um papel 

importante no incentivo às atividades de pesquisas e inovação para o desenvolvimento da 

tecnologia.132 

Em julho de 2014, a Resolução CONAMA 462 alterou a Resolução CONAMA 

279/01, incluindo ao art. 1º o § 2º, dizendo o seguinte: “As usinas eólicas serão reguladas 

por Resolução CONAMA específica”. Portanto, a Resolução 462/14 tornou-se a norma 

específica para o licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia 

elétrica a partir de fonte eólica. 

A Resolução CONAMA 462/14 trouxe mais detalhes sobre as exigências para o 

licenciamento ambiental de parques eólicos, como por exemplo, os estudos sobre ruído para 

empreendimentos situados a uma distância inferior a 400m de residências ou 

comunidades.133 

Observamos que a Resolução CONAMA 279/01, ao presumir o baixo impacto 

ambiental de usinas eólicas, deixou em certos momentos de promover os necessários estudos 

sobre os efeitos negativos que a construção e operação de parques eólicos poderão acarretar 

ao ambiente. Por outro lado, a Resolução CONAMA 462/14, ao especializar a disciplina 

sobre o licenciamento ambiental dessas usinas, trouxe exigências pontuais conforme o 

conhecimento mais abrangente sobre esses efeitos ambientais. Por isso, ressalvou a dispensa 

de estudos para os empreendimentos situados em áreas de proteção especial, tais como: 

bioma da Mata Atlântica; Zona Costeira; dunas e mangues; zonas de amortecimento de 

Unidades de Conservação; rotas de aves migratórias; locais de valor sociocultural; áreas 

destinadas a espécies ameaçadas, etc. (art. 3º, § 3º). Com a ressalva de que os estudos 

científicos e a literatura pertinente poderão recomendar demais situações para a 

 
131 Entrevistado 3. 
132 Entrevistado 3. 
133 Entrevistado 4. 
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obrigatoriedade de realização de estudos para fins de licenciamento ambiental, conforme os 

riscos envolvidos no funcionamento de empreendimentos eólicos. 

Na percepção empírica134, a forma como os projetos eólicos lidaram com os impactos 

socioambientais foi positiva. As audiências públicas foram bem organizadas, a população 

recebeu bem os projetos, devido à contrapartida da criação de novos empregos locais 

destinados ao atendimento desses projetos e da geração de renda pelo arrendamento das áreas 

dos projetos. Algumas empresas inclusive implantaram sistemas de captação de água nas 

regiões áridas. Essas contrapartidas possibilitaram um interesse maior da população local 

pelos parques eólicos. Houve portanto uma conciliação do crescimento da energia eólica 

com os impactos que ela promove. 

Dentro das limitações metodológicas que o estudo de caso único e holístico impõe, 

não descartamos novas inquirições sobre a possibilidade de aprofundamento da questão 

sobre a situação atual do licenciamento ambiental para parques eólicos, considerando outras 

classificações de eventos impactantes e sua incidência ou não em casos pontuais. 

Sobre o licenciamento ambiental para leilões, com a mudança no marco regulatório, 

a expansão do setor elétrico passou a ser subsidiada pelos estudos da EPE, envolvendo 

principalmente a elaboração dos planos de expansão e a habilitação técnica de 

empreendimentos para os leilões de energia. 

O trabalho da EPE no credenciamento de projetos eólicos é pautado por critérios 

técnicos estabelecidos pela legislação e pelas diretrizes do MME. Nesse processo, cabe 

destacar duas espécies de documentos: ambientais e fundiários. Junto da documentação 

relativa à certificação de produção de energia, estes são considerados as espécies de 

documentos mais importantes135. 

Os estudos simplificados (RAS) e as licenças ambientais estavam dentre as 

exigências de documentos que seriam anexados ao requerimento de cadastramento junto à 

EPE, como vemos das “Instruções para o Cadastramento e Habilitação Técnica com Vistas 

à Participação nos Leilões de Energia”, primeira versão, ou “r0” (EPE; MME, 2009b). 

Contudo, era possível apresentar apenas o protocolo de requerimento das licenças. 

Em 21 de janeiro de 2008, foi publicada a Portaria MME 21, que trata da habilitação 

técnica pela EPE de empreendimentos para o processo de cadastramento de participantes em 

leilões de energia. Esse normativo não incluiu as licenças ambientais dentre os documentos 

 
134 Entrevistado 4. 
135 Entrevistado 5. 
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de apresentação obrigatória no ato de protocolo do requerimento de cadastramento na 

ANEEL (art. 1º, § 1º). Contudo, para a participação em leilões de energia, os projetos eólicos 

deverão comprovar o cadastramento técnico na EPE, necessitando apresentar os estudos e 

relatórios de impacto ambiental conforme exigência do órgão responsável (art. 5º, § 3º, XIII). 

Esse dispositivo foi adicionado pela Portaria MME 175, de 16 de abril de 2009. 

A Portaria MME 102, de 22 de março de 2016, em consonância com as Instruções 

r14 da EPE e MME (2017), diz expressamente que serão exigidas para habilitação técnica 

no EPE para fins de participação nos leilões de energia, a apresentação das licenças 

ambientais (prévia, de instalação ou de operação) e dos respectivos estudos (art. 4º, § 3º, 

VIII e IX). 

A análise da documentação fundiária tornou-se mais detalhada, visto serem 

frequentes os conflitos de propriedade. Por isso, além de verificar o registro geral de imóvel 

(RGI) e o contrato de arrendamento, a EPE utiliza o georreferenciamento e a base de dados 

do INCRA para confirmar o direito de posse sobre a área do projeto eólico.136 

O maior rigor na análise da documentação fundiária trouxe efeitos positivos e 

negativos. 

Na região Nordeste, muitos dos locais de construção dos parques eólicos são 

distantes, habitados por famílias de baixa renda, sem instrução suficiente para a 

regularização da documentação dessas terras. Mas, devido ao interesse dos empreendedores, 

estes agiram em nome dos proprietários e cumpriram com as exigências. Por isso, diz-se que 

o maior rigor na análise das terras promoveu a regularização fundiária, um efeito positivo.137 

Outro efeito positivo apontado foi a geração de uma fonte de renda adicional para 

famílias que tradicionalmente exercem apenas a agricultura de subsistência.138 

Como efeito negativo, a desigualdade jurídica entre as partes contratuais permitiu 

alguns abusos, como por exemplo eximir o empreendedor de responder pelo passivo do 

descomissionamento dos aerogeradores. O problema da sucata no final do contrato ficou 

para os proprietários.139 

 

  

 
136 Entrevistado 5. 
137 Entrevistado 5. 
138 Entrevistado 5. 
139 Entrevistado 5. 
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CONCLUSÃO 

 

As evidências foram coletadas a partir do depoimento dos entrevistados. Esses 

relatos, no limite de sua precisão, foram cotejados com demais elementos de coleta, como 

documentos, registros, legislação, e outras fontes. 

Segundo as fontes pesquisadas, a expansão da energia eólica no setor elétrico, o 

evento principal, ocorreu devido a políticas públicas de incentivo ao uso da fonte eólica. 

Embora a existência de um excelente potencial eólico natural, devido aos ventos alísios que 

alimentam o espaço geográfico do território brasileiro, e que representam uma importante 

vantagem econômica à sua exploração, é previso considerar que no começo a indústria eólica 

estava diante de severos obstáculos, que impossibilitaram que a expansão ocorresse, até o 

início do período desse estudo, de 2001 a 2018. 

A evolução das políticas públicas de incentivo foi alicerçada nos resultados de 

esforços no sentido de convencer os governos responsáveis acerca da viabilidade da 

tecnologia eólica e da disponibilidade de recursos eólicos no Brasil. 

No cenário de 2001, o setor elétrico havia experimentado transformações como 

resultado da reforma gerencial de Estado. Contudo, essa passagem não se completou na 

função do planejamento da expansão do setor. Consequentemente, a crise na queda da 

produção hídrica, aliada ao aumento dos preços da produção térmica (fóssil), levou a matriz 

hidrotérmica a um modelo de esgotamento. 

A solução apontada foi a criação de um programa para o incentivo econômico à maior 

inserção das energias renováveis (alternativas) na matriz elétrica nacional. Nesse senso, a 

fonte eólica foi beneficiada por um modelo de contratação de serviços baseado no 

mecanismo de feed-in, no desconto sobre as tarifas de transmissão e distribuição, no 

financiamento dos projetos por instituição pública de fomento ao desenvolvimento e na 

exigência de conteúdo nacional para os financiamentos. 

Os contratos PPA com preço feed-in proporcionaram estabilidade e confiabilidade, 

diminuindo os riscos dos empreendedores e a exposição do preço à volatilidade de mercado. 

Essas condições foram muito favoráveis inclusive como garantia de recebíveis para o 

financiamento de projetos por instituições bancárias. 

O desconto sobre as tarifas TUST e TUSD foram de grande auxílio para a redução 

dos custos de produção, favorecendo um processo de ganho de escala e redução de preços. 

No entanto, severas críticas foram tecidas a esse instrumento devido aos impactos de seu 
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prolongamento. Na medida em que o custeio desse desconto foi feito pelos recursos da CDE, 

provenientes de encargos sobre as tarifas das distribuidoras de energia elétrica aos 

consumidores, ele recaiu ao final sobre todos os consumidores de energia elétrica. A duração 

indeterminada desse mecanismo foi um problema, mas hoje se entende que a questão se 

resolverá pela edição da MPv 998/20, que extingue o benefício. 

O financiamento dos projetos eólicos é um importante incentivo à expansão, pois 

oferecendo taxas de juros menores e melhores condições para pagamento, busca suportar os 

custos iniciais do projeto, com base na garantia de recebíveis na ideia do project financing, 

ou seja, é o próprio fluxo de caixa do empreendimento a principal garantia que irá assegurar 

o cumprimento das obrigações com a instituição financeira, o que favorece a concessão do 

empréstimo. 

O financiamento de projetos eólicos no Brasil é ainda predominantemente público, 

feito destacadamente pelo BNDES e, no âmbito regional, pelo BNB. Não houve no período 

analisado um financiamento privado consistente com as necessidades e as demandas da 

expansão, embora as recomendações do AR5 para que políticas em energias renováveis 

sejam nesse sentido. 

É importante destacarmos que o financiamento da fonte eólica por instituições de 

fomento, tal como BNDES e BNB, pode ser considerado como mais adequado em relação 

ao financiamento pelo fundo CDE, uma vez que não há uma oneração direta dos 

consumidores na tarifa de energia elétrica, visto que os recursos disponibilizados pelas 

instituições de fomento são adequados para esse fim, de desenvolvimento de iniciativas 

econômicas rentáveis, com potencial para crescimento. 

A exigência de um percentual de conteúdo nacional foi apontada como um fator de 

grande impulso ao desenvolvimento da indústria nacional, na medida em que atraiu o capital 

estrangeiro para o País e valorizou a construção de fábricas de aerogeradores e componentes 

no território brasileiro. Além de criar novos empregos especializados, um efeito social e 

econômico importante para o desenvolvimento da fonte eólica. 

Sem uma análise sobre o impacto de políticas na esfera estadual, é possível no entanto 

afirmarmos que durante a vigência dessa política de exigência de conteúdo nacional, a 

indústria eólica superou a curva de aprendizado, alcançou ganhos de escala, tornando-se 

competitiva. O que iria prepará-la para uma próxima fase de expansão. 

O modelo de programa PROINFA, a despeito de sua importância como instrumento 

de alavancagem inicial da expansão eólica, não subsistiu após a realização da primeira etapa. 

Na sequência, foram mantidos os contratos dessa etapa, mas os novos projetos passariam a 
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ser encaixados sob uma nova modelagem regulatória, desenvolvida a partir do marco de 

2003-2004 para a comercialização de energia no setor elétrico, no mecanismo de leilões de 

energia. 

O novo marco regulatório buscou reunir quatro características para o setor elétrico: 

planejamento, segurança, competitividade e modicidade. O planejamento foi assegurado 

pela autonomia do órgão da EPE em relação ao poder concedente, possibilitando a realização 

de estudos e análises prévias de modo a melhor delinear os cenários para a expansão da 

energia elétrica. Além disso, possibilitou a preparação dos interessados para a participação 

em leilões por meio de um processo de habilitação técnica e credenciamento. A segurança 

foi estabelecida pela obrigação dos distribuidores no ambiente regulado de assegurarem a 

totalidade de suas cargas, cabendo ao MME definir as diretrizes para a realização dos leilões 

e à ANEEL executá-las, com o suporte operacional dos dados do ONS e comercial da 

atuação da CCEE. A competitividade e a modicidade são da essência do mecanismo de 

leilões de energia, que em lances sucessivos definem a quantidade de energia a ser comprada, 

reduzindo a cada lance os preços da energia elétrica a ser contratada. 

De forma gradual, a fonte eólica foi inserida nessa nova política. Primeiro, com a 

participação em um leilão de energia reserva exclusivo para a fonte eólica em dezembro de 

2009. Comprovada a competitividade da fonte e o potencial para a redução de preços sem 

perda de rentabilidade, a fonte eólica disputou leilões de energia por fonte alternativa, até 

chegar aos leilões de energia nova. Das contratações na modalidade feed-in do PROINFA e 

por disponibilidade dos leilões de energia reserva, a fonte eólica alcançou a homologação de 

contratos por quantidade. 

Nesse contexto, os incentivos fiscais como o REIDI foram identificados como 

incentivos de dimensão diminuta para a expansão da fonte eólica, em vista dos efeitos 

menores quando comparados com os principais programas. Além disso, incentivos fiscais 

podem ser considerados desproporcionais na relação custo-benefício quando não há um 

controle mais rígido sobre essas políticas. 

Na evolução da indústria eólica, os incentivos fiscais abriram espaço para o programa 

PROINFA, assim como este viabilizou o mecanismo de leilões de energia. Desde o 

PROINFA, as políticas de financiamento público foram se adequando, de modo a 

acompanhar a realidade contratual dos projetos. 

Reiteramos, não foram investigadas as políticas de iniciativa estadual, por exemplo, 

de incentivo para a instalação de fábricas. Essas políticas e outros programas podem ser 

objeto de uma pesquisa futura. 
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As políticas que acompanharam a expansão da fonte eólica no período de 2001 a 

2018 passaram por grandes transformações, desde o modelo de subsídios feed-in e de 

descontos tarifários até o modelo regulatório de leilões de energia. Em ambos os modelos 

permaneceram as políticas de financiamento público, embora com alterações devido ao 

amadurecimento da indústria eólica em direção à maior competitividade. Contudo, há a 

questão do financiamento por instituições privadas, sobre as quais não se sabe se um dia 

exercerão um papel maior. O crescimento da fonte eólica no mercado livre é um indicativo 

dessa possibilidade, mas não uma certeza. 

É importante ter ainda em vista que a pesquisa e inovação em tecnologia eólica é um 

fator muito importante para a sustentação desse modelo, cumprindo assim com a 

característica da atualidade do serviço. No caso do Reino Unido, as políticas centradas no 

aspecto da modicidade levaram o país a um período de perdas de investimentos em 

atualidade. Portanto, é fundamental pensar em políticas que assegurem o acompanhamento 

do desenvolvimento tecnológico da indústria eólica em nível mundial. 

As políticas de exigência de conteúdo nacional para o financiamento de projetos 

eólicos são protetivas e permitiram ganhos de escala para a indústria brasileira de 

aerogeradores. No entanto, não identificamos elementos de evidência empírica suficientes 

sobre as políticas de financiamento em pesquisa e inovação no campo de tecnologias eólicas. 

Embora a existência de recursos para investimento em pesquisa e desenvolvimento do setor 

elétrico, esses mecanismos não foram mencionados pelos entrevistados como um fator para 

a expansão da fonte eólica. Por outro lado, há referências ao cenário promissor das 

negociações de energia eólica no ambiente de contratação livre, embora não se saiba se esses 

mercados poderão atender com o propósito de inovação tecnológica. Sequer o financiamento 

por instituições privadas no Brasil avançou nesse sentido e há uma dúvida considerável de 

que essas instituições venham a cumprir com esses interesses. Dados os limites 

metodológicos da presente pesquisa, parece relevante conduzir-se um novo estudo, 

direcionado a essa questão. 

Em termos quantitativos, a expansão da fonte eólica no período é inegável. No 

entanto, para o salto qualitativo, algumas questões surgem. 

Constatamos que o longo processo de implementação das políticas em energia eólica 

utilizou uma combinação de instrumentos calibrados. Essa dosagem ocorreu em consonância 

com os problemas enfrentados pela fonte eólica em cada etapa de seu desenvolvimento e 

expansão. Primeiro, a indústria eólica precisou superar os problemas de falta de incentivo 
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econômico e um certo descrédito na sua viabilidade. Depois, foi necessário superar os 

problemas de barreiras no modelo regulatório. 

A pesquisa buscou identificar as razões para a implementação das políticas públicas 

que nortearam a fonte eólica. Na análise dos diferentes programas, duas questões aparecem: 

a econômica e a ecológica. Por um lado, é do princípio da segurança energética e da 

diversificação de fontes incentivar o aumento de participação de energias renováveis na 

matriz elétrica. Nesse senso, a escolha da fonte eólica, dado o seu potencial para a produção, 

foi uma escolha que se mostrou bastante acertada. Por outro, o problema do aquecimento 

global de fundo antrópico e a preocupação com a redução das emissões de gases causadores 

do efeito estufa impõem uma participação maior do setor elétrico nas políticas climáticas, 

principalmente por meio do aumento de participação das energias renováveis, 

“descarbonizantes”. 

Os elementos colhidos durante a pesquisa apontam para uma prevalência das razões 

de segurança energética e diversificação para a explicação do evento principal. Assim, o 

incentivo e o planejamento do setor elétrico com vistas à expansão da fonte eólica foram 

direcionados principalmente buscando assegurar uma carteira de possibilidades maiores 

diante dos problemas apresentados. A perda de capacidade hídrica e o problema da 

volatilidade dos custos das fontes térmicas impulsionaram o modelo de produção para a 

projeção de um modelo tríade hidro-termo-eólico. 

Quando comparadas as razões das políticas brasileiras para a inserção da fonte eólica 

com as de outros países, percebemos algumas divergências. Na saída da crise de 1970, 

enquanto a Dinamarca dinamizava a sua indústria eólica voltada ao setor elétrico, o Brasil 

investia no programa Proálcool almejando o setor de transportes. Países como a Alemanha 

promoveram a fonte eólica como uma alternativa para o modelo a carvão e nuclear no setor 

elétrico, enquanto no Brasil a política de expansão da fonte eólica não conflitou com as 

fósseis diretamente, mas foi planejada dentro de uma estratégia complementar à fonte 

hídrica. Por isso, a expansão da fonte eólica observada no Brasil não nos parece um 

movimento de transição energética no setor elétrico, pois o modelo convive com as fontes 

fósseis, e a matriz é predominantemente renovável. 

Há que se considerar todavia a existência das demandas ambientais pela 

descarbonização do setor. É encorajado que as políticas setoriais sejam cada vez mais 

convergentes com as políticas ambientais. Nesse senso, tanto as políticas climáticas quanto 

as políticas socioambientais promovem um processo de interpenetração, criando diretrizes e 

exigências para a consecução de suas finalidades. 
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As políticas climáticas tiveram uma interpenetração menor na política energética 

nacional de 1997, visto que o foco no momento havia se afastado das questões debatidas no 

auge da Conferência do Rio, de 1992, devido aos problemas específicos que o setor 

energético enfrentava, levando às reformas de 1995 a 1998, que resultaram em medidas 

visando a desoneração fiscal e a maior eficiência do Estado. 

Contudo, o início da implementação do adendo do Protocolo de Kyoto no Brasil, 

com a criação da CIMGC (1999) reacendeu a preocupação com a redução de emissões, de 

modo que, além da instrumentalização dessas políticas em âmbito nacional, como no caso 

do MDL, rendeu referências à temática do clima durante a criação do programa PROINFA, 

em 2001. 

Essa fase no entanto foi vista como um breve “relaxamento” na prática quanto às 

exigências ambientais de licenciamento, de modo que as Resoluções CONAMA 01/86 e 

237/97 foram sucedidas pelo normativo específico da Resolução CONAMA 279/01, sob a 

ótica da simplificação de procedimentos de licenciamento ambiental para os parques eólicos, 

mas que na verdade simplificou a apresentação de estudos de impacto ambiental. 

As políticas climáticas continuaram a se estruturar e fortalecer, de modo que no auge 

de 2009, importantes modificações legislativas levaram o Brasil a promover uma 

reformulação na interpretação do princípio das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas, enxergando-se no Estado brasileiro um papel mais ativo. O País se dirigiu no 

sentido de realizar o inventário e os estudos de suas emissões de gases de efeito estufa, 

comunicar à sociedade local e global os resultados, e a propor metas de redução, ao contrário 

do que vigorou durante o modelo de MDL, em que o Brasil integrou o grupo dos países 

receptores de projetos de redução das emissões. 

A partir daí, novos estudos e trabalhos lançaram luzes sobre a questão do impacto 

ambiental dos parques eólicos, uma discussão que já se fazia nos EUA e na Europa, mas que 

no Brasil estava silente. Com isto, as políticas públicas socioambientais se movimentaram 

na direção da Resolução CONAMA 462/14, que trouxe novas exigências para o 

licenciamento ambiental de empreendimentos de geração elétrica por fonte eólica. 

Em 2015, uma grande transformação se iniciou com o consenso mundial em torno 

das responsabilidades conjuntas dos países pelo enfrentamento da ameaça climática, de 

modo que a adesão ao Acordo de Paris foi um marco para as políticas de redução de 

emissões. O Brasil, ao aderir ao Acordo, formulou um documento conhecido como CND, 

em que propõe ao setor elétrico metas ambiciosas para a descarbonização, em consonância 

com as políticas climáticas existentes. 



234 

 

O próximo passo à expansão da fonte eólica deverá ser um salto de qualidade, ou 

seja, é preciso conciliar a força econômica e a competitividade dessa fonte aos propósitos de 

uma política setorial mais comprometida com a proteção climática e ambiental. Nesse senso, 

é necessário que o processo de interpenetração dessas políticas continue a promover o 

interesse pela inserção da fonte eólica na matriz elétrica nacional, respeitadas as exigências 

de licenciamento ambiental e os estudos de impacto específicos. 

Para a efetiva redução das emissões, é preciso que cada setor contribua com os 

objetivos e metas das políticas climáticas. Com o setor elétrico, não há de ser diferente. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA 

 

Apresentação: 

Por favor, fale um pouco sobre você, sua formação, experiência, e relacionamento com o 

setor de energia. 

 

Questionário: 

O objetivo da pesquisa é investigar a relação entre as políticas públicas de incentivo à energia 

eólica e a significativa expansão desse modal. 

Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética, em 2006, a fonte eólica gerou uma 

quantidade de 342 GWh, o equivalente a 0,08% do total de geração elétrica para o país. Já 

em 2018, as usinas eólicas foram responsáveis pela geração de 48.475 GWh, alcançando o 

equivalente a 8,1% do total em energia elétrica (EPE, Anuário Estatístico, 2011 e 2019). 

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, a região Nordeste produz cerca 

de 85% da energia eólica do país, que por sua vez atende com mais de 60% do suprimento 

de eletricidade regional; o Sul produz aproximadamente 14% da energia eólica nacional 

(ABEEólica, Boletim Anual 2017). 

Segundo dados de 2018, o Brasil ocupa a 8ª posição mundial em capacidade instalada 

acumulada em energia eólica (MW) (Agência Internacional de Energia Renovável – IRENA, 

Conselho Mundial de Energia Eólica - GWEC e Associação Mundial de Energia Eólica - 

WWEA). 

Sendo assim, gostaríamos de perguntar, para o cenário nacional: 

 

1) Quais são (ou foram) as principais barreiras para a expansão da energia eólica?  

2) Como as políticas de incentivo/(des)regulação direcionam (ou sinalizam) para a superação 

dessas barreiras? 

3) Quais são os principais programas de incentivo à energia eólica?  

4) Como esses programas foram implementados?  

5) Quais foram as razões de Estado (ou governo) para a instituição desses programas? 

6) Que fatores têm mais peso nas decisões dos particulares de empreender na fonte eólica? 

7) O Proinfa (fontes alternativas) foi desenvolvido em duas fases e instituiu em especial uma 

política de subsídios tarifários e metas de aquisição por tecnologia específica, até ser 

sucedido em 2009 pela política de leilões de energia eólica. Você concorda com essas 
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afirmações? Como você vê a relevância de cada programa para o crescimento da fonte 

eólica? 

8) Como você compara o processo de comercialização de energia eólica, de seleção de 

contratos de venda, no Proinfa e no sistema de leilões? 

9) O que mais atraiu os investidores aos empreendimentos eólicos, comparativamente, no 

Proinfa e no regime seguinte de comercialização de energia renovável? 

10) Existem programas que concedem incentivos fiscais aos empreendimentos eólicos, 

como: o REIDI (ou desenvolvimento de infraestrutura, que concede a isenção de 

PIS/COFINS na aquisição de equipamentos por 5 anos); o convênio entre os Estados e a 

Fazenda para a isenção de ICMS nas operações envolvendo a aquisição de equipamentos; a 

isenção de imposto sobre importação de aerogeradores; e outros. Como você vê a 

importância desses incentivos para a expansão da fonte eólica? 

11) A energia eólica é financiada por meio de descontos tarifários relativos aos serviços de 

transmissão e distribuição (Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e TUST/TUSD), 

linhas de crédito ou empréstimos sob condições vantajosas (FINAME/BNDES) e outros 

(regionais etc.). Como você vê a importância desses incentivos para a expansão da fonte 

eólica? 

12) No seu entender, é preciso adotar novas ações ou medidas para o incentivo à eólica no 

futuro? Por quê?  

13) Até que proporção da matriz elétrica nacional é adequado que a eólica ocupe? 

14) No seu entender, essas políticas de expansão da energia eólica conciliaram outros 

interesses, como o dos consumidores e os ambientais (tendo em vista que a instalação de 

usinas também gera impactos)? 

15) Quais foram as ações ou normas regulatórias e no que influenciaram no processo de 

implementação da fonte? 

16) Qual a importância da atividade de planejamento governamental para o incentivo à fonte 

eólica? 
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ANEXO B – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Concordo em participar da pesquisa, declarando estar ciente do seguinte: o propósito 

da pesquisa é científico; trata do estudo dos incentivos à expansão da fonte eólica no Brasil; 

a participação é livre e voluntária, assegurado o direito de retirar meu consentimento a 

qualquer momento; envolve a realização de entrevistas semi-estruturadas, sendo elas 

presenciais ou via meio de comunicação eletrônica; o resultado destina-se à utilização como 

base para a coleta de dados necessários à elaboração de tese acadêmica para o Programa de 

Doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP, sob a orientação 

da Profa. Dra. Ana Maria de Oliveira Nusdeo, sendo responsável pela pesquisa o aluno Luis 

Felipe Carrari de Amorim (contato: luisfelipe@usp.br ou 13-98195-0708); a pesquisa não 

envolve riscos de exposição social ou desconfortos; será preservada a identidade de cada 

participante sob a condição de anonimato. 

 

Nome:  

Documento de Identidade:  

Assinatura:  
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ANEXO C – TERMO DE TRANSCRIÇÃO - ENTREVISTADO 1 

 

EDR1: Considerando a expansão da fonte eólica, que é o principal evento que nós 

estamos colocando como o objeto da pesquisa, quais foram os principais incentivos públicos 

para que isso acontecesse? 

EDO: Sobretudo o Proinfa. Não teve acho que ... eu tenho até dificuldade de pensar 

em outro programa que não o Proinfa, foi esse que deu o pulo e que favoreceu para que a 

fonte eólica tivesse o tamanho que ele tem hoje. 

EDR1: Como esse programa de incentivo das fontes alternativas foi modificando a 

situação do setor elétrico para que ele chegasse nesse ponto de trazer, de vencer obstáculos? 

Exclusivamente, vamos falar da fonte eólica. O que que ele trouxe como programa para que 

favorecesse esse crescimento significativo da energia eólica? Tinha uma participação muito 

pequena até então. Daí década mais para cá, de repente começou a crescer bastante, cresceu 

no Nordeste, no Sul também. Como é que você vê essa passagem, o Proinfa vai trazendo o 

quê? Na sua narrativa, o que você poderia falar para a gente? 

EDO: Fora o que é de fato conhecido, quando você olha lá a linha de tempo do 

Proinfa, fora isso, acho que teve e tem um papel fundamental é essa questão do planejamento. 

O trabalho da EPE como órgão de planejamento de expansão do setor, ele é, acho que dá 

uma base também para a execução do Proinfa. Os sistemas de leilões ao considerar a fonte 

eólica como uma fonte, com leilões específicos, de ampliar na expansão, mesmo que em 

certos momentos que há um custo maior que outras fontes, isso favoreceu certamente a 

implementação do Proinfa como um todo. O Proinfa em si deu o suporte econômico, mas na 

execução, acho que no planejamento, a execução de leilões específicos também tem um 

papel bem importante nessa expansão. 

EDR2: Tenho uma dúvida. Estudando tanto a energia como o tema do Proinfa, 

acompanhando a legislação, você considera os leilões ainda a segunda fase do Proinfa? 

Porque a nossa dúvida é se ... teve aquela primeira etapa, contratação pela Eletrobras etc. Aí 

depois de um tempo muda de estratégia para uma mais mercado, os leilões, planejamento, 

mas você considera ainda uma segunda parte do Proinfa e não uma política posterior ao 

Proinfa? 

EDO: Não é bem a minha especialidade, mas você tem razão, é um questionamento 

que a gente faz também se na segunda fase foi o Proinfa ou não. Porque a gente vê por 

exemplo agora com essa crise de redução de demanda e socorro às elétricas, a gente está 
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vendo que há saldo do Proinfa que não foi utilizado. Acho que o Proinfa teve um papel mais 

preponderante na primeira fase. Na segunda tem que se estudar mesmo se foi realmente um 

papel dele mesmo ou mais essa questão do mercado que favoreceu essa disposição. 

EDR1: Acho que um aspecto muito importante que você pode contribuir aqui com a 

gente é assim, você está na visão do consumidor. Como que o consumidor pode auxiliar 

nessas políticas de energia elétrica? Quer dizer, de que maneira ele vai se manifestar na 

implementação? Ele vai cobrar alguma coisa, ele vai dizer assim: “olha, tem uma demanda”, 

e levar para uma comissão de uma casa legislativa, para um político, senador, deputado ... o 

que é que você pode falar para a gente entender um pouco melhor esse aspecto? 

EDO: Tem um pouco de contradição porque ao incentivar outros tipos, qualquer tipo 

de energia, a gente está falando na verdade em aumento de tarifa. O resultado final ao 

consumidor naquele momento é um aumento de tarifa. Por mais que a gente saiba dos 

benefícios de diversificar a matriz, depender menos de uma fonte, de outra, estimular uma 

tecnologia mais benéfica ao meio ambiente, no fundo o que acontece é isso. Quando a gente 

vê a composição da tarifa é tudo isso que tem. É o Proinfa, incentivar as térmicas do Norte, 

incentivo às térmicas a carvão, desconto na TUSD, na TUST, pra energia renovável, e tudo 

isso vai acumulando e prejudicando o consumidor. Nós, no IDEC tem essa visão que embora 

isso acarrete um acréscimo na tarifa, há algumas posições que a gente pode defender, mas 

com essa visão de como dar o subsídio. Já que ele vai existir e que ele tá presente na tarifa, 

precisa ter mecanismos de saída também. Até quando e quais indicadores a gente pode 

utilizar para falar: “não, agora já deu, é o suficiente”. A gente vê discurso da associação das 

eólicas falando: “a gente não precisa mais, já é competitivo”. Até que ponto o consumidor 

pode dar essa contribuição. E outra pergunta é, e se é o consumidor que deve dar essa 

contribuição ou se é o contribuinte, já que esse é um benefício também ambiental que vai 

pro país todos, não só para aquele consumidor que paga por aquela energia. Esse é um 

tradeoff que tem que ser tratado, qual que é a ... o que temos que estimular aí. 

EDR1: Você comentou a questão dos leilões. Como você está vendo esses leilões de 

energia eólica? Eles estão impactando negativamente, positivamente nas contas? Porque eu 

entendi que basicamente o consumidor tem os direitos que estão relacionados com o serviço, 

a questão da modicidade tarifária, a questão da segurança, o acesso à energia, são os aspectos 

da qualidade do serviço. Os leilões de energia, como isto está refletindo, ou o que você 

acompanhou, como vem refletindo nos direitos do consumidor? 

EDO: Ao se fazer um leilão, ainda mais os últimos que a gente verificou, ele ... você 

colocou ao pé de igualdade as fontes e elas competiram entre si. Nesse caso, ele é totalmente 
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benéfico ao consumidor, porque você está garantindo essa abordagem de modicidade, que 

vai ser o menor custo, vai garantir o suprimento. Acho que dessa forma ele é benéfico. O 

que a gente pode questionar é leilão de fonte específica. Quando se faz leilão para algum 

tipo de tecnologia, ele também tem o seu benefício, que é de inserção a uma tecnologia na 

matriz, ampliação desse tipo de tecnologia na matriz, mas ele tem que ser dado com 

parcimônia porque está excluindo todas as outras fontes, e para garantir o suprimento 

naquele momento, você está escolhendo uma fonte que pode ser a mais cara naquele 

momento. Nesse tipo de fonte é bom, nós, consumidores, ficarem mais atentos a esse tipo de 

leilão. 

EDR1: O programa Proinfa, ele tem uma proposta de assegurar um preço competitivo 

para aqueles que vão ser ... acho que tem casos emblemáticos, na Alemanha, eles deram um 

incentivo, “as distribuidoras vão pagar um preço melhor para quem decidir fornecer energia 

por fonte eólica”. Aqui no Brasil a gente tem um modelo um pouco mais particularizado, 

porque começou com a Eletrobras, até onde entendi não se chegou às distribuidoras 

adotarem esse programa. Está se incentivando, se subsidiando, dando um preço, garantindo 

um preço de pagamento. Você vê isso como uma política ... é negativa pro consumidor, é 

favorável, é benéfica? Como você avaliaria essa política? 

EDO: Você diz de dar um incentivo ... 

EDR1: ... subsidiado. Na sua fala você já comentou assim, “olha, é importante ver a 

questão temporal, porque de repente isso vai entrar como um encargo da composição 

tarifária e inevitavelmente vai ter algum reflexo no consumidor”. “Então é bom dimensionar 

o tempo, os projetos”. Parece que essa fala está remetendo a uma questão do planejamento 

da estrutura tarifária para que não impacte depois. Por exemplo, esses consumidores vão 

auxiliar no momento inicial de estruturação da tecnologia? Sim, num determinado tempo. 

Como você vê, ótica do consumidor no aspecto de subsidiar uma tecnologia? 

EDO: Poder ser que a gente tenha que fazer, dar esse tipo de incentivo, mas carece 

dessa estratégia de longo prazo. O PNE 2050, a gente teria que estar encaixado dentro dessa 

estratégia maior. Qual que é a matriz que o Brasil quer pra daqui a trinta anos? Aí sim você 

vai desencadeando e chegando em ações específicas nos leilões. Esse leilão específico ou 

esse incentivo para essa fonte responde a esse planejamento estratégico de longo prazo. Por 

exemplo uma discussão que está tendo é a da nuclear. Fala de inserir Angra III, mas a um 

custo elevadíssimo ao consumidor. Pode ser que tenha uma estratégia de ter uma energia 

firme, que a nuclear proporciona, mas isso tá descasado com esse planejamento de longo 

prazo. O que tem acontecido é sempre aparecido esse tipo de política de incentivo mais no 
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varejo, descolada dessa coisa mais estratégica. E isso é ruim para o país, é ruim para o 

consumidor também. 

EDR1: Políticas de incentivo fiscal, políticas que visem abater ou o preço da compra 

de equipamentos ou que visem diminuir uma tarifação sobre a própria comercialização da 

energia. Você vê como, em relação ao consumidor? Pode ser benéfico, pode ser favorável, 

pode ser necessário para a política? A gente tem um programa importante, que foi um regime 

de incentivo para o desenvolvimento de infraestrutura, que eles chamam de REIDI, que veio 

dentro do PAC, que era aceleração do crescimento, o REIDI era como se fosse um capítulo 

dentro desse livro. Então a ideia era diminuir o preço de maquinário, a tributação que era 

paga nesse maquinário, pá eólica, torre, gerador, redução do PIS COFINS. Essas ideias de 

desonerar a questão tributária, dentro de uma política definida, ambiental, energética ... como 

é que você vê isso também como algo que funcione ou que conflite com algum interesse do 

consumidor ou sociedade em geral. 

EDO: Esse é um tipo de incentivo que talvez não impacte diretamente na tarifa, na 

verdade só está trocando o chapéu, de consumidor para contribuinte, mas que também tem 

esse impacto nos cofres e acaba de certa forma tendo um impacto pro cidadão. Não é que o 

IDEC ou eu somos contra incentivos ou subsídios. Na verdade a gente acredita que eles 

devam existir, dentro de uma estratégia maior, mas com momentos. Falar: “qual que é o 

momento”? Precisamos agora desse incentivo? Sim. Qual é o valor, até quando isso vai 

durar? O que a gente vê são incentivos eternos, que nunca se têm fim e depois fica difícil 

retirar porque os setores já incorporaram isso. A gente vê desconto na tarifa pra agricultura, 

por exemplo. O Brasil se orgulha tanto do agronegócio que tem, e a gente vai ficar até quando 

dando esse subsídio para esse tipo de consumidor? Esse tipo de coisa que precisa ser melhor 

controlada. 

EDR1: Teria que ter talvez um estudo de impacto, por exemplo, dizer: “olha, o 

governo federal ou estadual vai deixar de recolher uma tributação, mas isso compensa 

porque o benefício que vai ser obtido com isso, coletivo, vai chegar nesse patamar”? 

EDO: É o famoso avaliação de impacto regulatório que deveria ser feito para tudo. 

Antes de se tomar uma decisão desse tipo, a gente fazer esse tipo de avaliação. Acho que 

falta essa cultura em políticas públicas em geral aqui no Brasil. 

EDR1: Falando de políticas de financiamento, como você vê essa ideia, por exemplo, 

fundos ou instituições financeiras? Qual o sentido de uma política de financiamento? O que 

tenho encontrado na pesquisa são empréstimos que tem condições melhores, para aquele que 

é empreendedor: “quero empreender na energia eólica”, “ó, você vai receber empréstimo, 
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vai receber um fundo para o seu projeto, vai ter condições melhores, mais tempo para pagar, 

juros menores etc.”. Isso é uma política válida? Na sua visão, isso para eólica, para esse 

crescimento, para essa expansão que a gente tem observado, isso faz sentido, importa mais, 

importa menos, ou é burocrático, qual seu entendimento sobre isso? 

EDO: Eu participei pouco dessa discussão, mas me recordo que teve uma questão 

nesse sentido de burocratizar um pouco tudo. Por exemplo, aqueles índices de 

nacionalização, isso acabou impactando negativamente na introdução da tecnologia. Ela 

pode ser positiva, mas tem que ter esses cuidados. De novo, dentro de uma estratégia maior 

faz sentido, mas pontualmente, isso parece mais lobby de vendedor de pá, por exemplo, do 

que um benefício pro país como um todo. Tem que ter só essa diferenciação se de fato. Acho 

que uma discussão que aconteceu recentemente nossa de taxação solar. Se de fato isso é um 

benefício pro país ou se é um lobby de empresas que estão buscando se beneficiar de uma 

política pública, que muitas vezes não vai dar tanto resultado assim pro país como um todo. 

EDR1: Só retomando, dessa sua visão, do que mais ajudou desses incentivos do 

governo, que tipo de incentivo foi que teve mais resultado para que a energia eólica 

crescesse, se expandisse?  

EDO: Falando mais de sentimento do que com dados, mas eu acho que o que ajudou 

mais foi incentivos de mercado do que um incentivo econômico pra fonte específica. Embora 

não se questione que o Proinfa deu esse gás pro setor, mas políticas de mercado, que faça 

com que isso seja inserido gradualmente, acho que ele é mais positivo do que você onerar 

ainda mais os cofres ou a tarifa do consumidor. 

EDR1: Você diz no sentido de por exemplo abrir, tirar barreiras, favorecer que novos 

empreendedores surgissem, se instalassem, seria nesse sentido? 

EDO: Exato, ou mesmo questões ambientais, precisaria dar uma visão um pouco 

mais direcionada a algum tipo de tecnologia, ou, não sei como a eólica está, mas ao entrar a 

eólica na geração distribuída por exemplo é também uma possibilidade pouco explorada, 

tem barreiras regulatórias para isso. É mais nesse sentido, de você ir favorecendo para que a 

fonte seja competitiva, sem que a gente dê recurso para isso, financeiro. 

EDR2: Acho que quando fala em barreira regulatória, atende muito a nossa luz, 

porque nós trabalhamos no Direito, precisa dar uma checada também quais normas, ainda 

que eu não lembre de cabeça, mas quais seriam essas barreiras exatamente? E a outra 

pergunta é, quando você fala em incentivos de mercado, leilões voltados à eólica, podem ser 

entendidos como incentivo de mercado, porque temos num momento que criar um mercado 

para ela. 
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EDO: Sim, respondendo a última, acho que sim. Esse é um tipo de incentivo de 

mercado que, embora acabe também onerando um pouco mais a tarifa, mas dentro de uma 

estratégia de começo, meio e fim, mecanismo de entrada e saída, ele pode ser considerado 

sim um instrumento de mercado. Algo ser colocar limites ou colocar metas de progressão da 

matriz, este pode ser também um tipo de incentivo. Agora a outra pergunta das barreiras 

regulatórias ... acho que a principal, talvez seja essa questão da ampliação do mercado livre. 

Pode ser uma coisa que favoreça ter mais atores que desejam comprar energia no mercado 

livre, pode ser um incentivo a esse tipo de fonte, por exemplo. Que eu me recordo, de 

principal barreira. 

EDR1: A geração distribuída, micro, minigeração, isso também é um incentivo? Ou 

funciona em incentivo porque há essa ... uma, porque a gente estava tentando entender, 

EDR2, estava discutindo, compreender melhor essa questão, parece que tem uma isenção de 

quem participa do programa, desse sistema de compensação da energia, seria isso? 

EDO: Exato, é assim. Isso seria solucionado se a geração e o consumo ocorressem 

num mesmo momento, mas como tem esse descasamento, e a energia, ela depois quem gerou 

a mais é compensado depois em outro horário, faz com que nessa compensação ela carregue 

esses custos, encargos que todos os outros consumidores pagam, mas aquele consumidor 

que está gerando, que é o “prosumidor”, não está pagando esse encargo nessa compensação. 

É aí que existe essa distorção e acaba sendo um incentivo. Que pode ser corrigido ou pela 

venda da energia no preço horário, tudo bem compensar, mas compense pelo valor do que 

ela tá naquele horário. Então daí não seria “um para um”, seria uma compensação mais justa. 

Porque, normalmente, o que tem acontecido, se tem consumido uma energia mais cara e 

gerado uma energia num horário mais barata, daí fica desbalanceado, e a divisão como a 

tarifa é feita hoje acaba retirando esses consumidores do rateio. Por isso a gente fala que é 

um incentivo, embora não esteja lá, não tenha uma rubrica falando: “ó, isso aqui é da GD”. 

Não existe isso, mas acaba sendo um incentivo sim. 

EDR1: No terceiro próximo bloco, a gente queria entender um pouco as razões e os 

motivos para as políticas de incentivo para a fonte eólica. O que estaria por trás, quais os 

obstáculos que você vê para a energia eólica para que ela se expanda? Que são os grandes 

desafios para que ela possa crescer no nosso país? 

EDO: Olhando pelo lado do consumidor e participando das discussões, como não 

sou o especialista na fonte eólica, mas uma grande crítica da eólica é justamente essa 

intermitência. Um problema que sempre vai ter na discussão é a intermitência dela, muito 

parecida também com essa discussão da GD, que é o horário que ela tá gerando, não 



256 

 

necessariamente o horário que ela está gerando é o horário que se está consumindo. Quanto 

a eólica tinha participação menor, isso é absorvido pelo sistema. Mas por outro lado, hoje já 

está 10%, vai crescendo essa participação, isso começa a ser um problema e pode ser uma 

barreira. Uma barreira tecnológica talvez, pode ser suprida com outra resposta com lógica 

como as baterias, para não usar os reservatórios como bateria e sim baterias mesmo, que 

num futuro pode ser uma forma de transpor essa barreira. Agora, acho que de 

competitividade, acho que já é uma fonte que está em pé de igualdade com as outras, já pode 

competir normalmente com as outras. Talvez outra barreira seja a questão ambiental, a 

questão fundiária, porque a posse das terras é um problema que também, não há essa 

documentação, não se consegue o licenciamento. Acho que essas são as principais barreiras, 

não vejo outra para a fonte eólica. Acho que ela já está competitiva o bastante. 

EDR1: No seu entender, quando alguém vai empreender, vai decidir: “olha, vou 

escolher empreender, vou montar um empreendimento”. “Posso fazer biomassa, solar”. 

“Não, vou escolher eólica”. O que você entende que pesa mais nessa decisão do 

empreendedor, o que ele leva mais em consideração? 

EDO: Precisa ter segurança de que vai ser um investimento, que é um investimento 

alto que ele vai ter essa segurança jurídica e retorno. Acho que em termos tecnológicos, não 

há mais dúvidas sobre a fonte eólica. Ela já avançou suficientemente em termos 

tecnológicos. E agora, de segurança de mercado a gente também tem visto no Brasil que ela 

tem se expandido, há profissionais sérios trabalhando com, há empresas sérias trabalhando 

com a tecnologia. Acho que isso dá mais segurança. Talvez um pouco mais ... não sei como 

está os mapas eólicos do Brasil, mas o que aconteceu com as hidroelétricas no passado, tinha 

todo um mapeamento do regime dos rios e de todo o potencial hidráulico. Acho que falta um 

pouco mais de detalhe nisso para a eólica. O mapa do potencial eólico do Brasil, até onde eu 

lembro, muito básico. Não ia no detalhe. Tanto é que as empresas tem que instalar suas torres 

e elas ficam proprietárias desses dados. Acho que gera uma reserva de mercado que talvez 

não seja benéfica. Talvez precise um pouco mais ... eu não sei, estou falando do meu 

sentimento, sem dados. Talvez alguma coisa mais da própria EPE no mapeamento eólico 

mais detalhado do território nacional, para a gente saber do real potencial no país, tirando 

isso da mão de certos atores e colocando como um bem pro país. Daí as pessoas competem 

com igualdade e não com essa diferença de data. 

EDR1: No seu entender, e as decisões dos governos? O que elas principalmente 

consideram na hora quando elas vão liberar ou elas vão aprovar uma política de incentivo 

para a eólica, o que eles vão considerar, quais seriam os fatores?  
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EDO: Sendo sincero ... como deveria ser ... Existem profissionais sérios nesses 

órgãos, agência e na própria EPE. Só que na execução, eu não acho que elas sejam tomadas 

considerando apenas critérios técnicos ou jurídicos. Aí tem muito jogo político, muito poder 

de influência que certos setores conseguem dentro desse mecanismo de tomada de decisão. 

O ideal é que fosse tomado com dados puramente técnicos, consensuados e discutidos com 

todos. Mas não é o que a gente vê na prática. Na prática o que acontece na verdade é a força 

e o poder e influência que cada setor tem ... 

EDR1: Numa situação ideal ... desculpa, pode continuar ... 

EDO: ... e que forças conseguem se impor também. No começo a eólica era pequena, 

mas eles foram aos poucos se colocando no setor. Hoje também é uma grande força, mas 

não é assim para todas as tecnologias, todos os setores. 

EDR1: O ideal para um agente do governo para motivar, por exemplo, essas políticas, 

o que você entenderia como valores ideais numa motivação? Qual seria a justificativa para 

a energia eólica? 

EDO: Ela precisa estar nesse planejamento estratégico de longo prazo. E ao se 

conhecer também o potencial, você pode colocar isso dentro do planejamento estratégico, 

do que o país quer como matriz. Ao se estar dentro disso, as outras discussões são mais 

fáceis. No PNE 2050, deveria estar lá, qual a matriz que queremos. Nos planos decenais, 

isso estar sendo contemplado. O mecanismo e a estrutura a gente tem. É como está colocado. 

Talvez tende a melhorar um pouco a participação social, as audiências públicas, a consulta, 

mais ajustes do que a própria estrutura, como tem funcionado. Idealmente já tem um 

arcabouço que asseguraria isso. O problema é colocar na prática. 

EDR1: É obrigatório hoje fazer audiência pública, por exemplo, para políticas? 

Quando está discutindo em grau de comissão? Por exemplo, aprovar uma lei, existe um 

regime de incentivo para o desenvolvimento, desoneração tributária para o desenvolvimento 

de infraestrutura, um regime de incentivo à energia eólica. Isso vai ser passado, digamos 

assim, ter tramitado no setor legislativo, nas casas ... é que as casas já são públicas, elas já 

têm a votação pública, mas são feitas audiências das comissões ou elas são abertas ao 

público? Tem registro disso? Por exemplo, eu posso tentar pegar a política e ir atrás, deixa 

eu ver como é que foram os debates públicos que envolveram na comissão tal? 

EDO: Consegue, você consegue. Em termos de lei, não sei se tem algum mecanismo 

que obrigue a ter, acho que não precisa obrigatoriamente ter. Mas normalmente tem. 

Audiências para tratar minimamente ele passa na comissão e a comissão tem que deliberar 

e falar sobre aquele assunto. Se for algo pouco polêmico, geralmente o relator faz o discurso 
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dele, tem a sua justificativa. Mas quando é algo que tenha mais impacto, geralmente tem 

uma ou mais audiências públicas. 

EDR1: E a sociedade tem alguma cadeira participando de algum conselho? 

EDO: Não. No caso ela é pública e aí depende mais dessa incidência nossa junto ao 

Congresso. Se a gente identificou algum PL que tenha impacto e interesse em se manifestar, 

a gente tem que ou chegar ao presidente da comissão ou algum membro da comissão para 

pedir que se ouça a sociedade sobre aquele projeto. 

EDR1: E o pessoal costuma convidar vocês nas comissões, “queria ouvir o IDEC”? 

Como é que ... ? 

EDO: Sim, o que acontece ... é como falei, no começo a gente precisa começar a se 

impor e se colocar e mandar contribuição. E com o tempo eles começam a te convidar 

também. O IDEC já era ouvido em outras pautas, como alimentação, saúde, outras pautas 

que não energia. Ao você começar a falar de energia e mandar essas contribuições aos 

deputados, procurar essas pessoas, naturalmente os convites começam a chegar. 

EDR2: Queria perguntar se, um pouco nessa ideia das entrevistas serem “bola de 

neve”, uma indica outras pessoas, eu acho que surgiu o assunto de parlamentares ... tem 

alguma pista de algum parlamentar que esteja envolvido, não vai ter tempo, mas ele pode 

indicar uma pessoa. Na tua lembrança ... tem aquelas frentes. Eu não vi, se tiver vai estar 

ligada a petróleo, por uma frente de energias renováveis. Tem a frente ambientalista, que é 

bastante ativa, mas a pergunta é se ... . 

EDO: Olha, que tem atuado no passado em favor da eólica, não me recordo. Porque 

minha atuação no setor legislativo é recente também. Mas tem um projeto de lei, taxa de 

modernização do setor, PLS 232, 2016, cujo relator é o senador Marcos Rogério, tem sido a 

pessoa mais indicada no tema energia hoje, por conta desse PLS tratado com todo o setor. 

EDR2: É esse PL que fala que quer ampliar muito a possibilidade do consumidor 

livre?  

EDO: É, é esse PL. Agora, historicamente, não sei se ele é um defensor ... daí deixo 

o julgamento para vocês. O deputado Arnaldo Jardim tem atuado bastante no tema 

historicamente, e é conhecedor do tema. Também pode ser uma fonte interessante para ser 

ouvida no âmbito do Congresso. 

EDR2: [...] foi do teu tempo? [...] mas vamos deixar de lado, vamos tocar. 

EDR1: Deixa eu lembrar, olha, eu agradeço muito ...  tema pesquisa inicio das 

entrevistas snowball ... nomes referências ... termo de consentimento ...  
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EDR2: Fiquei intrigada com uma resposta. Quando você fala que o ideal é que os 

incentivos decorram do planejamento, eu vejo uma coisa casuística. Você tem de cabeça 

algum exemplo [...] sabe como é a política, vem um setor com a força, dá uma chorada, os 

subsídios, enfim, eu entendo bem essa ideia. 

EDO: Acho que tem dois exemplos. O carvão é uma coisa que não sei até quando 

vai, porque sempre é postergado. Não sei se quando ele veio fazia sentido, mas é um tipo de 

incentivo que é de se questionar. Uma coisa que está acontecendo agora é um incentivo ao 

que estão chamando “waste to energy”, energia pra incineração de resíduos sólidos urbanos, 

que também é meio fora do planejamento e a gente vê movimentações para que seja 

aprovado. E isso tem pouca importância na matriz e muitos contras esse tipo de tecnologia, 

ele está sendo imposta por alguns agentes do setor, até mesmo pelo executivo e por alguns 

governos estaduais. Isso é o que eu me recordo ... mas com certeza deve ter outros. Falando 

de matriz, mas quando a gente fala da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, uma 

parte da tarifa que beneficia vários segmentos. No passado a gente e até o TCU fez um estudo 

da quantidade de leis que aparecem para incluir beneficiados dentro da CDE, sem nenhum 

... totalmente casuístico, “quero beneficiar a produção de arroz no Rio Grande do Sul ... 

EDR1: ... e que não é energia ... 

EDO: É, e acaba entrando na tarifa do consumidor. 

EDR1: Esse CDE, pelo que a gente pesquisou da CDE ... você acha que a CDE está 

cumprindo o papel de incentivar a energia eólica ou ela está “meio apagada”? 

EDO: A gente fez um estudo agora sobre a CDE. Eu não vi esse detalhe. Dentro da 

CDE tem os descontos tarifários do uso do sistema de distribuição para essas fontes 

incentivadas. Eu não vi no detalhe quais são as fontes incentivadas que estão utilizando esse 

recurso. 

[5753] 

EDR1: É um recurso, um fundo que, teoricamente, não sei se a gente entendeu bem, 

mas ... “eu tenho um empreendimento eólico, eu quero solicitar recursos do CDE”, é mais 

ou menos isso? 

EDO: Não, na verdade você tem um desconto 50% da tarifa do uso da ... você ganha 

esse desconto, só que a distribuidora não deixa de ganhar a tarifa cheia e isso vem lá desse 

fundo. 

EDR1: A CDE cobre essa diferença do desconto ... 

EDO: Esse desconto que é dado na distribuição e na ... 

EDR1: ... então beneficia basicamente o distribuidor ou para quem tiver ... 
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EDO: Na verdade, o gerador tem o desconto, o consumidor que compra da fonte tem 

o desconto, então tem o benefício também. A distribuidora não perde dinheiro com esse 

desconto. É só essa a diferença. 

EDR1: Ela deixa de bancar, isso acaba vindo do fundo CDE para cumprir a obrigação 

tributária ... sim, tarifária. 

EDO: Acho que é isso, gente. 
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ANEXO D – TERMO DE TRANSCRIÇÃO - ENTREVISTADO 2 

 

EDR1: O objetivo principal dessa pesquisa é fazer uma investigação da relação que 

existe, segundo a posição do nosso trabalho, entre as políticas públicas que dão incentivo à 

energia eólica e a expansão significativa desse modal. Para isso a gente está considerando 

alguns dados, segundo dados da EPE [...] Quais são ou foram as principais barreiras à 

expansão da energia eólica? 

[0552] 

EDO: Inicialmente, acho que tinha uma questão ... vou voltar para 2002, em que a 

gente tinha uma questão de competitividade da fonte, ou seja, o custo da fonte era caro, no 

mundo inteiro. Nós tínhamos também uma baixa experiência tanto de mão de obra, de 

qualificação, epecistas, e praticamente naquela época a gente tinha uma indústria que fazia 

pás, e que na verdade ela veio concomitantemente ao Proinfa. Então o Proinfa foi a primeira 

medida acho que ajudou a superar essas barreiras. De que maneira? Ofertou pro mercado o 

volume que ia contratar, “olha vou contratar 1.1 GW de eólica e vou contratar isso a um 

preço que foi estudado junto ao mercado”, que seria um preço para viabilizar. Acho que essa 

política foi importante e na verdade ela ajudou a superar essas barreiras. Porque quando você 

define um volume que você vai contratar e você estipula um preço fixo “acordado com o 

mercado”, você está ajudando a superar que barreiras? Primeiro, a barreira de 

competitividade. Segundo, a barreira de capacidade de recursos humanos, de capacidade 

instalada de produção. Acho que esses três pontos eram os principais. Além disso, a gente 

tinha outras barreiras em relação a como contratar essas fontes, e o formato ... porque os 

contratos de energia têm uma característica que é o seguinte: você em geral contratar por 

volume. É como se eu estivesse contratando batatas. “Você vai me entregar 5 kg de batata 

por ano” e você espera que aquela quantidade seja fixa. Só que a eólica tem característica 

variável, a produção da energia é variável. Então o que foi que o governo fez. “Eu vou te 

garantir esse preço e, enquanto você performar, você vai me entregar”. Então não teve uma 

quantidade, o investidor não sofria penalidades se entregasse maiores ou menores volumes 

em função da qualidade do vento. Acho que esses três pontos foram importantes para 

superar. É lógico que depois ao longo do tempo o Proinfa não resolveu tudo, foi um primeiro 

“start”, trouxe alguma capacidade instalada pro Brasil. E depois teve também a continuidade 

de uma política, mas num tom diferente. Eu avalio que os leilões de fontes alternativas foram 

importante para esse processo, porque você reserva um espaço pra essa fonte, você sinaliza 
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um preço que a todo momento é um preço teto, sinaliza pros investidores, “o preço é bom, 

tem volume pra mim, então vale a pena fazer um esforço nesse sentido”. A gente teve três 

blocos principais na minha avaliação de políticas públicas, que foram o Proinfa, com todas 

as flexibilizações de contratação, os leilões de fontes alternativas que também tinham o 

produto de fontes alternativas, que apesar de ser energia nova, eram produtos de 

disponibilidade. Não sei se vocês entendem o que que é isso, está claro essa questão? 

EDR1: Essa é uma questão que a gente está colocando aqui para entender. Porque 

eles falam de contratação por capacidade. Se você quiser colocar uma explicação para a 

gente. 

EDO: A gente tem dois produtos básicos. Isso vai mudar com a reforma, mas 

historicamente a gente tem dois produtos básicos. Um que é um produto que você compra a 

quantidade de energia. Então que você tem volumes fixos de energia que você tem que 

entregar. Qual é a diferença pro outro formato que a gente chama de disponibilidade? Que é 

um formato mais adequado para a contratação de energia térmica. No de disponibilidade 

você está contratando uma capacidade de uma fonte que está parada, você paga um aluguel 

numa térmica para ela ficar parada. Quando você precisa, paga o custo variável dela. Mas 

tem uma questão fundamental. Se eu faço um contrato com você de quantidade, eu falo assim 

pra você, “você vai ter que me entregar 10 por mês”. Se você não me entrega, e depois eu 

vou contabilizar isso, você vai sofre uma penalidade. Então o risco do negócio está com 

quem tem que entregar a quantidade. Quando eu faço um leilão de disponibilidade, e a eólica 

se beneficiou disso, não tinha que entregar os volumes fixos, simplesmente ela gerava, e o 

quanto ela gerava, o mercado comprava num preço que tava definido. O risco de produção, 

de performance, era da sociedade, e não do produtor, o que também ajudou. A estrutura é 

um pouco parecida com a do Proinfa, na medida em que o risco de produção também não tá, 

não é do empreendedor, mas diferentemente do Proinfa que saia com preço definido, eu faço 

um processo de competição, inicialmente entre só eólicas, pra descobrir qual que é o melhor 

preço que posso contratar. E depois foi ampliando esse escopo. Então fazia leilão de fonte 

renovável com biomassa, eólica, tal. A última parte que acho que foi importante, apesar de 

ter causado distorções, foram os leilões de energia de reserva ... os leilões de energia de 

reserva, não sei se está claro para vocês, precisa explicar? 

EDR1: A reserva é aquela questão do A-6, seriam seis ano para ... ? 

EDO: Não, isso é o leilão de energia nova. O leilão de reserva é um instrumento que 

o governo compra, não é nenhuma distribuidora que compra. Esses A-4, A-6 ou A-3, as 

distribuidoras falam: “ó, to precisando comprar energia daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui 
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a 6 anos”. Elas declaram uma demanda. O governo vai, organiza e contrata com elas. O 

leilão de reserva tem por objetivo dar um balanço estrutural. O governo olha e fala “opa, tá 

faltando segurança energética, tá faltando potência, capacidade”. Daí eu vou contratar 

máquina para sobrar, pra se precisar, se tiver uma crise hídrica como em 2014, o sistema não 

cai. O contrato é o contrato com a CCEE que compra isso num leilão, que também é muito 

parecido, mas você garante essa compra e o contrato fixo, e nisso vira um encargo setorial 

que todo mundo paga. 

EDR1: Esse balanço de segurança está relacionado com a questão do despacho fora 

da ordem de mérito? 

EDO: Sim e não. O que é o balanço estrutural do sistema? É quando você pega a sua 

demanda e você separa ela de duas maneiras, você fala assim: “quanto que eu preciso de 

energia ao longo de um mês?” você pega todos os seus dias que você consumir, faz uma 

média, depois faz uma média do ano. A outra coisa é, você concorda que tem momentos que 

eu pego o sistema e levo ele lá no talo, o que eu quase produzo, por exemplo, todo mundo 

vai tomar banho 7 horas da noite, na época lá, mas antigamente isso ocorria mais. 

EDR1: Seriam os horários de pico? 

EDO: Isso. Aí também eu preciso garantir que eu tenha potência para atender, que 

eu tenha máquina sobrando. Porque se todo mundo tomar banho no mesmo horário ... às 

vezes é até interessante porque você olha, você vê, no Nordeste isso tá acontecendo mais. 

Você tem um momento que você tem às vezes 60, você vai pra 90. É como se você estivesse 

colocando no sistema três Itaipus, de uma vez, em menos de duas horas. Estou aqui 

aumentando os números só pra dar uma ideia do conceito, acho que é mais importante esse 

conceito. Esses leilões em teoria deveriam contratar máquinas que tenham essa capacidade 

que você consegue controlar. Mas aí que tem a política pública. O que a política pública com 

reserva fez? Ela garantiu pra indústria eólica uma quantidade de 2GW por ano. Interessante 

depois, vai lá na página da Aneel, eles fizeram [...] um panorama, [...] você vai lá na página 

da Aneel e consulta em “projetos em operação” e “entrada em operação”. Você vê que tem 

ano a ano, vai entrando um volume de 2G fixo a partir de 2012. Isso vai até 2017. Essa 

segurança fez com que a gente recebesse uma série de investidores, de empresas, GE, 

Siemens, que é a Gamesa, vieram pra cá, também motivadas por isso. Podemos discutir se 

esse investimento foi bom ou não, há críticas possíveis, mas acho que a eólica é um caso em 

que você percebe claramente as fases da política pública e os efeitos dessa política pública 

em criar uma capacidade instalada tanto no sistema, mas uma capacidade instalada 

empresarial, indústria, produção ... 
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EDR1: [...] Como as políticas de incentivo direcionam ou sinalizam para a superação 

dessas barreiras? 

EDO: Acho que falei um pouco no Proinfa, acho que é esse ponto, a possibilidade 

de: i) garantir um mercado; ii) um preço fixo; iii) proteger a fonte da competição dos outros 

e ter um processo de contratação e contratos adequados à realidade da fonte. Se a gente olha 

de 2016 pra cá, a fonte eólica deixou de ser contratada por disponibilidade. Hoje ela é 

contratada por quantidade. Porque, primeiro, o empreendedor e os empreendedores já 

conhecem padrão de vento brasileiro, a gente já tem bons projetos, com medição de 3 anos, 

ou até mais. Isso é uma coisa importante também. No começo, menos do Proinfa, mas mais 

dos leilões de fontes alternativas, em 2008, 2009, a exigência de tempo de projeto que ficava 

medindo vento foi sendo flexibilizada, primeiro era um ano, agora 3 anos. Primeiro eles 

aceitavam o critério “olha, você pode ter a sua garantia física, e a quantidade “que você pode 

comercializar de energia dentro de uma probabilidade de 50%”, o P50. Agora, a eólica, ela 

trabalha, o cara pode comercializar o volume de energia, desde que em 90% do tempo ele 

produza aquela quantidade. A probabilidade dele produzir aquela quantidade de energia é 

estável em 90%. A gente vê que esse aspecto dos projetos e do contrato também foi sendo 

mais restrito a partir de agora. Mas antes ele era bem flexível. Na minha avaliação hoje a 

gente não tem mais barreira pra eólica, as barreiras pra eólica foram completamente 

superadas. Daí eu queria falar de uma outra coisa. Paralelamente ao processo da política 

pública o mundo se beneficiou de alguns fatores. Primeira coisa, o aumento significativo do 

porte das usinas, tanto em altura quanto em tamanho das turbinas. Isso gera um efeito escala. 

Desde 2003, 2004, não tem mais grandes inovações na indústria eólica do ponto de vista 

tecnológico, mas tem inovações no sentido de produzir usinas maiores, mais parrudas, mais 

altas, que captam vento com maior qualidade. Isso tudo faz com que pruma mesma máquina 

eu consiga ter uma produção maior de energia. 

EDR2: O Proinfa, como nós somos da área do direito, a gente olha legislação etc., o 

Proinfa tinha uma fase 1, fase 2. No seu entender, como a lei não foi revogada e alguns 

mecanismos de incentivo continuaram, enfim, acesso à rede TUSD, na sua opinião o Proinfa 

acabou depois da fase 1 e o leilão ... o leilão não pode ser considerado mais sob o guarda-

chuva do Proinfa, o leilão é uma outra política que se seguiu ao Proinfa. Na tua opinião essa 

interpretação que nós fizemos está correta? Teve o Proinfa fase 1 ele não foi revogado, mas 

a fase 2 não existiu e foi substituída por uma outra política que é a dos leilões. É isso? 

EDO: Sim, eu acho que sim. Tem uma outra coisa não especificamente eólica, mas 

cabe a todas as renováveis que são ... na verdade tudo isso que eu falei incorpora todas as 
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renováveis, mas essa discussão, por exemplo, das tarifas uso de sistema de transmissão, 

TUSD, TUST, ela também é outro aspecto importante, ela também no mercado livre ela 

criou esse negócio. Mas assim, sendo bem sincero pra vocês, essa garantia de mercado não 

viabilizou projetos. Durante um bom tempo, a partir do ano passado que a gente começou a 

ver o mercado livre viabilizando projetos. Ela é importante porque, no mix o empreendedor, 

o investidor, ele faz essa conta, “bom o que eu preciso pra viabilizar o projeto”, o que ele 

fazia? A gente até brinca, antigamente o mercado livre era 70x30, acho que ainda tá mais ou 

menos assim hoje. O ambiente de contratação livre. Mas os investidores faziam o seguinte, 

jogavam 70% da energia dele no leilão das distribuidoras. Por quê? Porque com 70% ele 

conseguia ir lá, pegar o contrato e financiar no BNDES. Depois disso, esse 30% ele usava 

essa reserva de mercado que você tem de descontos das tarifas do uso de sistema de 

distribuição pra aumentar sua margem, pra ganhar. Isso é uma coisa importante. Outra coisa 

que me ocorreu também é o papel fundamental do financiamento subsidiado do BNDES. O 

financiamento foi muito importante para todas as renováveis, e eu diria que pra toda a 

infraestrutura. O papel do financiamento do BNDES é importante para as renováveis? É, 

mas também foi importante pra outras fontes. Ele começou a mudar um pouco recentemente 

quando o BNDES falou “não vou mais comprar carvão, as usinas a gás tavam então ... O 

financiamento não alterou a competitividade das fontes, mas ele foi importante pra viabilizar 

a infraestrutura, dentre as quais a renovável. 

EDR1: O financiamento é essa linha de crédito do BNDES, Finame, financiamento 

máquinas e equipamentos? É um juros com uma taxa reduzida em relação ao ... 

EDO: Tem uma taxa mais boa pra ... quanto mais o spread do banco repassador e 

mais o spread de risco. Esse spread de risco considerava a tecnologia, mas, por exemplo, já 

peguei PCH com mesmo spread de risco de termelétrica. Porque aí é muito mais a qualidade 

do empreendedor, a estrutura de capital do empreendedor e também o projeto do que em si 

a tecnologia. Acho que o BNDES teve um papel muito mais importante para mudar o setor, 

por exemplo o sucroenergético, porque o BNDES chegou a um determinado momento e 

falou, “olha, eu só vou financiar caldeira de média para alta pressão” e aí você olha que o 

Brasil dá um salto no setor sucroenergético. Eu acho o papel do BNDES em dar esse salto 

justamente quando o BNDES diz assim “não financio mais caldeira de baixa pressão”. Na 

eólica acho que teve papel importante, mas é meio transversal pra infraestrutura como um 

todo. 

EDR1: Sim, ele não seria exclusivo, mas ele acaba abrindo o leque de atendimento 

para várias renováveis, e a eólica consequentemente também acaba recebendo esses 
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recursos. Esse recurso do BNDES, o direcionamento dele é pra aquisição de equipamentos 

ou tem outra ... ? O que ele financia? Você tem mais esse conhecimento? 

EDO: A estrutura de financiamento do BNDES não é um Project finance tradicional, 

porque em geral o Project finance tradicional, você vai lá ... Estados Unidos, o teu próprio 

contrato é a garantia em si. No Brasil, o Project finance é também ... ele é em parte isso, 

porque o contrato entra como garantia, mas você precisa colocar também bens da empresa 

pra conseguir viabilizar isso. Mas o financiamento, ele financia a compra, a instalação toda. 

Não é só para máquina e equipamento, ele pega toda a obra civil, a instalação, os [...] de 

transmissão, toda a infraestrutura em si. 

EDR1: E o financiamento do BNDES começou junto com o Proinfa. Ele já atendia 

aqueles contratos que foram celebrados no tempo do programa de incentivo das fontes 

alternativas. E independente da mudança de política ele continuou financiando esses 

empreendimentos. 

EDO: Sim, o BNDES ao longo do tempo foi, desde o Proinfa, ele tem um papel 

importante. Tem uma coisa que eu também queria falar, acho que tá faltando, que é um papel 

muito marginal, mas acho que é muito importante, que é o papel dos créditos de carbono. 

No Proinfa eles não foram importantes porque a Eletrobras tomou uma decisão, que na 

minha visão foi equivocada, em nome dos consumidores, que os créditos seriam da 

Eletrobras, pra abater os custos do Proinfa. Faz sentido do ponto de vista moral, mas no final 

ninguém fez nada, não geramos esse ativo. O que é importante do crédito, ele dá maior 

competitividade. Imagine que você tinha duas empresas, uma que considerava o crédito e 

outra que não considerava o crédito. Num leilão, ela conseguia ser um pouquinho mais 

competitiva do que a outra, porque ela considerava a redução de emissão. Então eu vi alguns 

casos em que o cara conseguiu às vezes baixar R$5 o leilão e passar na frente do outro 

competidor. 

EDR1: Devido ao que ele recebia dos projetos que ele havia feito de MDL. 

EDO: É, porque a obrigatoriedade do MDL é que você considere a adicionalidade da 

redução de emissão. A adicionalidade da redução de emissão se dá no seguinte raciocínio, 

se eu não tivesse o crédito, esse projeto não ganharia. Então se você considerar a receita dos 

créditos futuros que você teria para fazer a sua análise de investimento, você tinha uma 

vantagem no processo competitivo. Na minha visão, os créditos de carbono não viabilizaram 

mais eólica. As eólicas que tinham esse, usavam esse artifício, que era um artifício legítimo, 

tinham maior competitividade. Acho que essa foi ... um outro componente da política 

também que criou um ambiente interessante pro Brasil. 
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EDR2: Você falou de como foi fomentado e como as barreiras foram superadas. De 

alguma forma você acha que a regulação atrapalhou, em algum momento, alguma norma 

atrapalhou. Alguns falam do componente nacional, que é muito polêmico, mas você acha 

que em linhas gerais alguma norma atrapalhou esse desenvolvimento, atrapalhou ... é uma 

barreira? Ou pelo que eu tô entendendo, teve toda uma construção regulatória que foi 

fomento, e não um entrave. Pelo contrário, o arranjo regulatório possibilitou. 

EDO: Eu acho que são interpretações. A legislação atrapalhou? Componente 

nacional atrapalhou? Acho que a gente pode ter pagado mais caro, mas não atrapalhou. Se a 

gente não tivesse esse financiamento do BNDES com a exigência de componente nacional, 

tudo bem, mas o que o governo fazia? Falava “ó, tem que ter, eu tô te dando a grana”. “Então 

se você não quiser essa grana, ela vai para outro”. Acho que esse discurso, para o setor de 

energia, tá? Acho que tem outros setores mais dinâmicos que realmente acho que aí é um 

entrave ...  No caso de setor de energia, não vejo dessa maneira. Porque acho que a gente 

teve um encadeamento da política pública em [...] . A mesma coisa dos benefícios de TUSD, 

TUST. Essa legislação, hoje, ela é nociva, não para as renováveis, mas para o sistema 

elétrico. ... sistema ... com a estabilidade regulatória do nosso sistema. Ela precisa acabar 

essa política pública, porque ela já tá na hora de morrer. Mas ela serviu muito bem. Gerou 

distorções? Gerou, mas a gente ter incluído um preço mais alto e não dado isso, acho que 

sim. Mas ela gerou entrave para as eólicas? Acho que não. Pelo contrário, ela criou reserva 

de mercado. Houve um encadeamento. Acho que a pergunta é, respondendo, incentivou a 

eólica? Sim, incentivou. Foi da melhor maneira? Talvez não. Tem só um ponto que eu queria 

colocar pra vocês, acho que aí sim vale a pena a gente refletir. Que foi o desencaixe, que 

hoje a gente não tem mais, do sistema de transmissão. Em determinado momento, quando a 

gente começa a ter uma queda muito grande do preço da eólica, que o governo percebe e fala 

“opa, aqui eu posso agora reduzir o preço”. A gente foi prum lado, que é incentivar muito a 

competição, só que você esquecia de entrar com a transmissão. Então às vezes você construía 

um monte de eólica lá, mas você não tinha feito o planejamento dos leilões pra levar 

transmissão. Isso foi um problema. Mas foi um problema pro empreendedor? Mais ou 

menos, porque tinham alguns que ganhavam e tentavam antecipar, às vezes, nessa conta. 

Mas os caras ganharam, entraram. Poderia ter sido mais inteligente? Poderia. A sociedade 

poderia ter se beneficiado melhor, mais? Poderia. Mas impactou, deixou de entrar menos 

MW de eólica? Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a política, o impacto 

para a sociedade foi ruim. Para a expansão ... a promoção da eólica, acho que ok. 
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EDR1: O regime das empresas de transmissão é um regime de concessões. Você não 

pode ter 3 linhas e falar “eu vou optar por transmitir pela linha da empresa A, B, C”. Você 

tem que ter uma só e funciona num regime de contratação das concessões e 

consequentemente é preciso uma programação em relação ao atendimento da cadeia de 

transmissão, de fornecimento de energia, desde a geração, transmissão, distribuição e 

consumo. 

EDO: Exato. 

EDR1: Essa questão da transmissão ... existe alguma política diretamente pro 

incentivo ou por exemplo, transmissão na verdade ela se beneficia de incentivos fiscais, 

eventualmente? Existe alguma política própria pra incentivar a transmissão, ou não tem 

como? 

EDO: Eu não sei dizer se existe uma política pública de incentivo para transmissão, 

nem acho necessário. A única coisa que eu tenho certeza que tem é aquele REIDI, que é um 

diferimento, da infraestrutura, mas que pega toda a infraestrutura. Mas o que a gente precisa 

pra transmissão é basicamente um bom planejamento em que você consiga pegar onde tá 

ficando engargalado e aí você vai construindo conexões. É igual como se fosse uma ... pensa 

igual como se constrói uma linha férrea, a mesma coisa. Teve uma série de problemas com 

a transmissão? Teve, o governo queria controlar o [...] regulatório da transmissão, tudo bem, 

mas é um problema de interpretação da modelagem da concessão. Não é uma política 

pública, é um problema dos caras que tá fazendo as ponta lá que queriam, o [...] na época do 

tesouro, da época Dilma queria controlar a taxa de juros que eles iam pagar. Mas aí é um 

problema de formação, não é nem um problema da necessidade de política pública. O que 

você precisa fazer é isso, o que a gente chama hoje de otimização. O pessoal da transmissão, 

o governo fala o planejamento é indicativo, o PDE, o plano decenal de energia elétrica, fala 

“o meu plano é indicativo”. Tem um pouquinho de determinativo porque quando você 

constrói a linha de transmissão, você tem custos maiores ou menores para você se conectar 

na rede em função de quão congestionada aquela rede. Se o governo está construindo redes 

em determinadas regiões que ele sabe que tem maior potencial, por exemplo no Nordeste, 

de alguma maneira ele está facilitando com que esses novos projetos naquela região ocorram. 

De alguma maneira eu tô facilitando que a eólica entre, porque se eu tô construindo mais 

linha no Nordeste, isso invariavelmente vai acontecer. 

EDR1: Traria maiores oportunidades para quem no regime agora, nesse sistema de 

leilões, teria maior viabilidade, digamos assim, do empreendimento ... porque o 
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empreendimento eventualmente pode ser contratado, mas ele pode não se tornar operacional 

caso não conclua a parte do grid da ligação? 

EDO: Não, o que acontece é o seguinte. Uma parte, o que acontece. Você é um 

empreendedor eólico. Você vai lá pra Bahia, esqueci o nome da região lá que tem parque 

eólico a rodo. Você chega lá, tem um monte. Se aquela rede estiver com uma restrição de 

transmissão, você vai chegar e solicitar pra ONS assim, “eu tô construindo um projeto, eu 

vou participar do leilão, eu preciso pedir o acesso à rede”. Ele vai fazer um estudo de acesso”. 

Ele vai falar assim, “[...], não dá, porque a [...] já chegou lá, e aqui tá engargalado”. “Pra 

você construir, você vai ter que andar 50 km pra frente”. Aí você vai ter um custo a mais. 

Está perdendo competitividade. Mas assim, vamos supor, é um bom que você consiga pagar 

transmissão, vai lá disputar no leilão. Acho que o problema da transmissão já foi um 

problema, hoje não é mais. Ele sempre vai ser um problema. Sempre vai ter que licenciar a 

linha, todo aquele botar a grana. Mas hoje acho que o modelo está bem, está funcionando, 

os leilões estão indo, o planejamento com ONS, com EPE tá indo bem. 

EDR1: Como esses programas foram implementados? A EDR2 Já falou sobre as 

fases. Acha que tem alguma questão que é interessante destacar sobre o modo como isso foi 

sendo implementado? O que foi colocado na frente, o que foi deixado pra depois ... acha que 

isso de alguma maneira interfere no sucesso da expansão da eólica? 

EDO: Acho que não interfere no sucesso ... interfere na qualidade do mercado de 

energia que você cria. Com um mercado mais atabalhoado, a percepção do risco aumenta. E 

aí talvez tenha aumentado também pra eólica, mas aumentou pra todo o mundo. A forma 

como a gente implementou algumas políticas de incentivo criou um jabuti no Brasil. Se não 

tiver, te mando a tabelinha de energia incentivada pra gente explicar, eu não entendo aquilo 

... não consigo entender ...  tem energia incentivada especial ... cada ano foram mudando ... 

essa tabela dos produtos de energia incentivada, o que é energia incentivada, o que é a 

especial. Tem a azul, rosa, verde. Você olha e fala: “é típico de brasileiro, fazendo uns 

puxadinho”. Você vê o poder do interesse específico na política pública, claramente. Eu não 

consigo entender. 

EDR1: Está relacionado com aqueles encargos? 

EDO: Sim, ... de incentivo, mas não é das renováveis, é do Brasil.  

EDR1: Do sistema elétrico. 

EDO: Sim, vou dar um exemplo. Anteontem ... esse exemplo que eu tô dando é 

isenção das tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão. Inicialmente, a solar, a 

eólica e a biomassa, menores do que 30 MW, elas tinham um benefício, que é o desconto de 
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50% na tarifa do uso do sistema. Você pega empresas que ganhavam leilão, o leilão é um 

projeto de 300 MW, mas eram dez nomes diferentes. Isso entra na CDE. Com esse desconto, 

ele queria pegar, até com a intenção boa. Mas não, tem que ser até 30 MW, eles davam o 

desconto, o máximo de desconto é se você for eólico, ou biomassa ou PCH até 30 MW, aí 

você tem o melhor desconto. Isso antes de 2016. Legal. Só que o que as empresas faziam? 

Faziam dez projetos pequenos. É uma vontade de querer ajudar que não funciona na lógica 

de mercado. O que teria sido muito melhor? Não ter esses incentivos e dar um preço maior, 

deixa todo mundo competir. Você teria conseguido um preço menor e gerado menos 

distorções. Outra coisa que acho que foi importante, a tarifa de sistema de transmissão, ela 

vai mudando toda hora. O que o governo fez? Para novos entrantes, ela é uma só. Quando 

você entrar você fixava ela e deixava ela durante o seu período de contrato. Isso também traz 

uma previsibilidade do preço. Mas isso foi pra todas as fontes? Sim, pra todas as fontes, mas 

as renováveis sofrem mais com isso, porque quando você tem uma fonte que tem um custo 

... qual é a diferença ... vamos dizer assim, tentar dar um exemplo mais simples. Você 

comprar uma bicicleta e uma mobilete. Uma bicicleta boa às vezes custa 20 mil reais, uma 

super bicicleta ... você comprou uma vez, 20 mil reais, e você tem que tirar na hora do seu 

bolso, você foi lá e pagou. Quando você paga isso, se você tem que financiar esse pagamento, 

se teus juros é alto, você vai pagar muito mais do que você por exemplo comprar a mobilete. 

Por exemplo, você paga 3 mil reais na mobilete e você vai pagando, você financia, tem a 

margem e tem um custo de combustível que você vai pagando todo o ano. O impacto no 

custo de capital é muito maior na bicicleta. A mesma coisa na eólica, porque o seu custo de 

instalação do projeto é muito maior do que uma termelétrica. Esses mecanismos, que foram 

invenções, criaram um ambiente que impactavam a eólica também, mas toda infraestrutura, 

hidráulica, todo o mundo que tem um custo fixo alto que você tem que colocar ali logo de 

cara. Não acho que impactou a eólica, mas gerou um ambiente ruim. Por exemplo, hoje a 

gente tem ... você olha a CDE, você não consegue entender aquele negócio. Eu presto 

consultoria pro [...] a CDE. Tem tanto subsídio cruzado que recebe, tem shopping, que você 

não consegue saber. Seria muito melhor você ter [...] ficaria mais claro, mais fácil pra 

sociedade controlar, geraria menos distorções. 

EDR1: Esse peso desse custo desse desconto tarifário que é dado é de todos que 

usufruem da Conta, isso é passado pra todos os consumidores de energia? 

[...] 

EDR1: Quais foram as razões para a instituição destes programas de incentivo? 
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EDO: Três razões. Uma é diversificação da matriz, dois a questão ambiental, três 

uma questão de ... é importante ter que o Proinfa nasce depois do apagão, tem essa discussão 

de promoção, de diversificação e aumenta segurança energética, tem a questão ambiental e 

tem a questão do próprio desenvolvimento tecnológico. Eu diria que esses 3 pontos são 

importantes, com maior proeminência da questão de segurança energética e de 

competitividade, pra você não ficar dependente só de uma fonte. Acho isso fundamental no 

planejamento. As renováveis têm uma coisa muito legal, são pequenas, modulares, atrai 

novos investidores. Todos esses elementos fazem com que você tenha um ganho de portfólio, 

tanto do ponto de vista de investimento, mas como do ponto de vista de projetos. É diferente 

de uma hidráulica, quando entra, você pega uma ou outra que atrasa um, dois anos, são 3 

GW que você tá atrasando. Uma eólica, não. Como os projetos são pequenos, se atrasou um, 

entrou outro, então seu impacto pro sistema é melhor. E também traz muito mais investidores 

pro país. Então se a gente olhar o número de investidores que a gente tem no sistema elétrico 

hoje, no mercado de energia elétrica, é muito maior do que você tinha em outros momentos. 

Isso foi importante também pro desenvolvimento de empregos e investimentos pro país. 

EDR1:  Que fatores têm mais peso na decisão dos particulares de empreender em 

fonte eólica? 

EDO: Quais fatores? 

EDR1: É, quais fatores têm mais peso. Na hora do particular, que vai decidir que ele 

vai empreender nessa seara dos parques eólicos, o que você avalia que seria o que tem mais 

peso nas decisões? 

EDO: Não sei se dá para falar em mais peso, se é um fator ... 

EDR1: Ou fatores, no plural. 

EDO: ... mas acho que, um, é a competitividade da fonte, a qualidade dos projetos 

que a gente tem no Brasil em termos de fator de capacidade; o ambiente de contratação, de 

financiamento acho que é saudável, então você vai lá, ganha o seu contrato, leva no BNDES, 

financia, você complementa com uma parte de capital próprio. Tem uma coisa importante 

também que é o nível de recursos que você precisa, ele é menor, ele permite uma maior 

diversificação. Qualquer empresa de menor porte pode pegar. Mas, em geral, risco do 

negócio, capacidade de financiamento e competitividade da fonte. 

EDR1: E que fatores têm mais peso nas decisões de governo sobre empreendimentos 

eólicos? Na visão dos governos, na hora que eles têm que tomar decisões? 

EDO: Acho que já falei, essa questão desses fatores de segurança energética, 

diversificação de fontes, de promoção e de uma cadeia de empregos, de atração de 
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investimentos. Acho que no caso da eólica foi muito importante pra motivar o governo a 

fazer os leilões de energia de reserva, justamente pra garantir esses 2 GW, porque ele queria 

manter empresas aqui no Brasil, gerar empregos, a indústria nacional. Acho que isso foi 

muito importante pra eólica chegar aos volumes a que chegaram. Essa foi uma grande 

motivação desse governo específico. 

EDR1: A eólica tem dados positivos nesse campo do trabalho especializado, a gente 

consegue encontrar informações, é consequência? Por exemplo, conforme aumenta a 

capacidade instalada eu deduzo que isso leva a uma empregabilidade maior, postos de 

trabalho? 

EDO: Vamos olhar do “upstream” dos investimentos que você vai. O número de 

empresas novas, investidoras em projetos eólicos e em renováveis em geral ... e isso 

aconteceu com a eólica e também está acontecendo com a solar, aumentou drasticamente. 

Você tem um grande número de empregos aí. Depois disso você tem os projetos “epecistas”, 

instalações de projetos. Uma coisa interessante, o Brasil no começo, e a eólica gera muito 

menos emprego que na construção de uma hidrelétrica ou mesmo biomassa. Ela gera menos 

emprego, assim como a solar. E boa parte da tecnologia é importada, diferentemente da 

biomassa e da hidráulica. Só que o Brasil se tornou meio que um polo de eólica. Parte 

daquelas empresas quebraram, saíram do Brasil, e depois da crise, depois de 2015, mas você 

tem hoje o Brasil hoje exportando serviços e tecnologias pros países da América Latina. 

Esses dados sugiro você a pegar com a Abeeolica, dados de emprego, acho que eles têm 

esses dados. São meio questionadas, mas é o melhor que você vai encontrar. 

EDR1: Na falta de, pelo menos tenho uma referência. Deixa eu te perguntar, acho 

que você já respondeu, mas só fazer uma verificação. O Proinfa é o programa de fontes 

alternativas. Ele foi desenvolvido em duas fases e instituiu em especial uma política de 

subsídios tarifários e metas de aquisição por tecnologia específica, até que ele foi sucedido 

em 2009 pela política de leilões em energia eólica. Você concorda com essas afirmações?  

EDO: Concordo. 

EDR1:  Como você vê a relevância de cada programa pro crescimento da fonte 

eólica? Acho que já falou. Essa proposta do Proinfa de fazer uma meta de aquisição de 

tecnologia específica, eu encontrei alguns dizendo que isso seria como um sistema de cotas 

ou “renewable portfolio standards”. É isso mesmo, dá pra fazer esse comparativo, ou não, o 

Brasil criou uma ... porque alguns entendimentos dizem o seguinte: “portfolio standards” e 

o “quota system”, eles são quando você estabelece uma obrigação pro distribuidor, que ele 

tem que adquirir a geração de energia, uma obrigação, uma meta a cumprir, mas que aqui no 
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Brasil, que até então seria pra funcionar ou não chegou a implementar, seria que a Eletrobras 

faria esse papel, mas isso não chegou no distribuidor. Você tem alguma posição, algum 

entendimento sobre isso? 

EDO: Eu não acho que isso foi um programa de cota tradicional. Eu concordo com 

essa visão aí. Inclusive na minha tese isso foi um dos pontos de discussão. Você vai falar, 

mas tinha um volume. Não, tudo bem, tinha um volume. Então vá ver como é que foi o 

processo de contratação do Proinfa. Teve fontes que ficaram abaixo, teve fontes que 

passaram. Tinha aí, a meta era indicativa, com características bem distintas de um programa 

de cotas. Tanto é que a gente não teve fase 2. O principal benefício de um programa de cotas 

é você sustentar uma cota de longo prazo. Porque aí você consegue gerar previsibilidade 

econômica. Não foi o caso do Proinfa. O Proinfa foi uma experiência, eu diria. Tanto é que 

não teve fase 2. Eu não acho que a gente pode dizer que é um programa de cotas, como você 

tem por exemplo as cotas pra biocombustível nos Estados Unidos, que ano a ano aquilo é 

[...], as cotas vão aumentando [...], não sei como vai com o governo do Trump, mas até o 

Obama, sim, ela era desse jeito. 

EDR1: Existem programas que concedem incentivos fiscais aos empreendimentos 

eólicos, como é o caso do REIDI, que é aquele de desenvolvimento de infraestrutura, ele 

concede uma isenção do PIS COFINS na aquisição de equipamentos, bens e serviços, por 

cinco anos. Tem o convênio entre os Estados, São Paulo, etc, e a Fazenda pra isenção de 

ICMS, quando se trata de operação envolvendo aquisição de equipamentos. Tem também o 

convênio pra isenção do ICMS no fornecimento de energia elétrica pro consumidor que 

participa dos programas de “net metering”. Tem isenção de imposto sobre importação dos 

aerogeradores e tem outros. Como é que você vê a importância desses incentivos pra 

expansão da fonte eólica? Porque pelo que a gente entendeu, parece que eles foram 

concomitantes, com as políticas que foram desenvolvidas, Proinfa, leilões, etc, ainda que 

elas tivessem prazos de duração, ou não tivessem prazos. Mas como é que você vê a 

importância desse tipo de política de incentivo fiscal? 

EDO: Eu acho que elas foram ... têm a sua importância, foram importantes, mas, de 

novo, eu acho que elas foram marginais. Acho que os principais pontos a gente já falou, que 

são Proinfa, leilão, arranjos contratuais, financiamentos. Eu acho inclusive, inclusive é uma 

coisa que eu tenho interesse de estudar. Acho que chegou determinado momento dessas 

fontes que a gente gerou uma saturação, que não interessa mais quanto você dá, que você 

não vai mudar realidade. Tenho a impressão que pra eólica esses incentivos foram 

importantes, mas não tão importantes. O que foi diferente por exemplo na solar. Lá eles 
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chegaram a dar uma importância grande, sobretudo pra micro e pequena geração. Menos pra 

centralizada. Então acho que ... eu não vejo tão importante, não. Eu digo do ponto de vista 

do consumidor. Eu sugiro que vocês falem com ... vocês conversaram com [...]? 

EDR2: [...] do Instituto Tributário? 

EDO: No entendimento dele sobre REIDI, não é isso, um benefício, um subsídio. 

Não vê isso como subsídio. Ele vê o REIDI como um diferimento. É interessante vocês 

conversarem com ele porque a gente fez um trabalho ... não sei se vocês acompanharam o 

trabalho que foi feito com a PSR e Instituto Escolhas? 

EDR2: Eu acompanhei. Esse é aquele lá que ... qual é o trabalho? Teve um que foi 

um seminário, mas não lembro do [...] lá, porque é tanto estudo que o Escolhas faz. 

EDO: É um sobre o custo do benefício das fontes, do benefício das fontes depois de 

2018. Eu participei desse projeto na revisão técnica. Na concepção, na revisão técnica dele. 

E lá eu acho importante você dar uma olhada porque lá tem as principais rubricas que 

impactam os projetos. Na visão do que a gente fez ali. E além do que a gente discutiu, REIDI, 

na época, e o [...] no começo do trabalho falou, “olha, isso aí não é um subsídio”. Então, 

acho interessante, como eu não sou especialista nessa área e ele é, o maior especialista em 

Tributário que a gente tem, acho que é legal contar com ele.  

EDR2: Uma perguntinha, e o PAC? Você acha que teve impacto? 

EDO: O PAC na verdade ... o que eu quero dizer assim ... o PAC fez um conjuntão 

de coisas. Ele não mudou esses incentivos que a gente tava falando aqui. Ele simplesmente 

botou todas essas políticas que a gente tava falando aqui dentro do PAC. Então o PAC, na 

minha opinião, para o setor eólico, ele foi “mais do mesmo”. Só foi o nome. Igual, por 

exemplo, agora o Bolsonaro criou o “mais luz” na Amazônia. Na verdade ele [...] com outro 

nome. O PAC [...] opa, tem esses projetos legais no setor de energia, eu vou colocar aqui. 

Diferente do setor de energia hidráulica, diferente do setor de infraestrutura em estrada, 

rodovia e tal. Mas para o setor elétrico e pra eólica, só foi mais um guarda-chuva, que 

amarrou tudo. 

EDR1: E o “net metering”, ele é um incentivo em si? Ele é um sistema de 

compensação? 

EDO: É um [...] incentivo. É danoso também. 

EDR1: Eu comecei estudando ele nesse aspecto do incentivo fiscal, porque ele 

concede ... ICMS, só que eu tô começando a perceber que na verdade eu tenho que considerar 

que ele em si já é um incentivo. Só o fato do consumidor que gera energia poder abater essa 

... líquida do ... 
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EDO: Isso, mas acho que a principal coisa que eu vou falar pra você é o seguinte. 

Pega a nota técnica da Aneel, da consulta de 2019, acho que é 2545 ... esqueci o nome ... que 

foi revisar a Resolução 482, de 2012. No final do ano passado que deu toda aquela discussão 

do que ... a Aneel tá querendo taxar o Sol, sabe? Essa daí. Só que o que que acontece? O 

“net metering” da forma como tá hoje, você quando injeta energia na rede, você tem 

compensação de todas as modalidades que compõe sua tarifa, inclusive de imposto. Então, 

o que o [...] é, é um p.. incentivo. O mecanismo, sim, você tem uma isenção da energia que 

você vai, que é o preço alto. Você tem isenção de todos os encargos setoriais, você não paga 

a tarifa do sistema de distribuição. Então, sim, acho que hoje, na minha visão, depois do 

TUSD, TUST, é o próximo incentivo que a gente tem que tirar, que a gente não precisa mais.  

EDR2: E o TUSD, TUST porque na verdade o setor já tá sustentável 

economicamente, não precisaria disso. É por isso? 

EDO: É. O objetivo era promover competitividade. A política já alcançou seus 

objetivos. O que você faz agora é fazer uma redistribuição, uma distribuição de renda ao 

contrário. Então isso é que é ruim. 

EDR1: Ok. Tem uma questão aqui que acho que também já foi respondida, que seria 

mais pra pontuar a questão do financiamento. Energia eólica é financiada pelo ... 

EDO: Só uma coisa que eu queria colocar. Uma coisa que é importante colocar. O 

“net metering”, ele é regressivo. Então acho que isso é um ponto importante de se analisar. 

É um efeito nocivo da política pública. Essa política pública, ela foi desenhada e ela tinha 

data pra começar e tinha data pra terminar. A agência reguladora postergou decisões e hoje 

não tem força para fazer o que ela precisa fazer. 

EDR1: Ela começou em 2012? 

EDO: Isso. 

EDR1: Daí ela se estendeu ... quando você diz que ela teve efeito regressivo, o que 

seria esse efeito, em que sentido? 

EDO: Quem é que tem dinheiro para colocar painel solar na sua casa? 

EDR2: Sim, ela tira dos pobres pros ricos, porque a tarifa financia ... e daí quem tem 

dinheiro se beneficia. É nesse sentido. 

EDO: Exato. 

EDR1: Isso acaba sendo um ... beneficia pessoas com grandes recursos, capital, e o 

menor produtor ... 

EDO: Pessoas físicas que tem dinheiro, que tem uma casa com telhado de mais de 

quinhentos metros quadrados. E o pessoal da Faria Lima criou vários fundos de investimento 
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pra atender aí o que eles chamam de geração distribuída remota, entendeu? Essas 

modalidades que foram criadas em 2015, porque a Resolução de 2012 não tava surtindo 

efeito, elas ... eu não tô contra essas políticas, tá? Elas foram bem pensadas [...] elas podiam 

... o problema é esse, que cria um negócio, que no Brasil é isso, depois você não consegue 

tirar. 

EDR1: Energia eólica é financiada por meio de descontos tarifários relativos aos 

serviços de transmissão e distribuição, você falou bastante sobre esse assunto, então da conta 

da CDE e tal, mas também linhas de crédito, empréstimos sob condições vantajosas, você 

falou também BNDES e outros. Tem financiamentos regionais etc. Você queria destacar 

algum aspecto na importância desse tipo de incentivo no âmbito do financiamento? Ou o 

que você falou na verdade acho que já engloba tudo que a gente poderia trazer aqui pra essa 

entrevista? 

EDO: Você está falando do financiamento específico? 

EDR1: É, de financiamento. Porque tem um programa que é o Proinfa, tem o 

programa de incentivos fiscais, tem o sistema de leilões, que é uma maneira de escolha ... a 

parte de financiamento a gente meio que acho que já falou de todas essas espécies de 

financiamento. 

EDO: Eu só queria colocar uma coisa que eu não falei, mas acho importante também. 

Os bancos regionais têm um papel importante também. De novo, precisa dar uma olhada no 

Instituto Escolhas, o Banco do Nordeste tem uma linha melhor ainda do que as outras. Então 

eu fico me perguntando se a gente precisaria manter essas linhas. Mas sim, foram 

importantes. 

EDR1: A gente pode creditar também essa participação do financiamento, ele tem 

muito a ver com esse crescimento grande da fonte eólica. 

EDO: Sim, o financiamento ele ... mas assim, de novo, ele foi pra todas as fontes, 

mas no caso da eólica, você tem lá o Banco do Nordeste e os projetos indo pra lá. Uma taxa 

menor, teoricamente você tá viabilizando mais esses projetos. Por exemplo, existe uma 

concorrência desleal entre os projetos eólicos do Sul e do Nordeste. A gente poderia pensar 

o seguinte, escuta, mas no Nordeste o pessoal tem um fator de capacidade maior. Será que 

eu precisaria também ficar dando esse monte de financiamento pra eólica? Mas aconteceu 

assim. 

EDR1: Porque o sistema é interligado. 

EDO: Foi bem sucedido? Foi bem sucedido. Agora ... Isso. Às vezes você fica 

olhando assim e fala, bom ... 
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EDR1: A energia fornecida pra empresa que tá num local onde não existe esse ... 

talvez a gente se pensasse se esses financiamentos fazem sentido quando a região está 

desprovida de recursos ou quando ainda não alcançou ... não sei, eu estou aqui meio que 

levantando ... 

EDO: Eu acho o seguinte, o grande desafio no Brasil, que acho que é uma coisa que 

a gente tá começando a amadurecer, é criar políticas públicas e incentivos com começo, meio 

e fim, bem definidos. E com avaliação de impacto, porque acho que esse que é o ponto. A 

gente criou algumas coisas que não tem fim. E agora pra você conseguir passar, reformar, é 

um trabalho. 

EDR1: Entendi. 

EDO: Mas sim, as políticas foram importantes, as políticas. No Nordeste, é de se 

esperar que você tinha uma situação mais vulnerável. Então talvez naquele determinado 

momento fez sentido aquilo, mas não sei se é pra tudo, entendeu? Esse que é o ponto. 

EDR1: Tem uma última questão. No seu entender, é preciso adotar novas ações ou 

medidas pro incentivo à eólica no futuro? E por quê? 

EDO: Acho que a melhor medida de incentivo hoje pra eólica, na minha visão, seria 

retirar todos os subsídios de todas as fontes. Porque eu acho que a eólica hoje é muito 

competitiva. E aí ela ia poder cada vez mais ... porque você sabe qual que é o meu problema? 

Hoje, eu sou o cara que trabalha pras renováveis, mas quando a gente vai argumentar, o que 

eu mais gostaria hoje de falar é falar que a gente precisa ter um ambiente de mercado na 

forma liberal. Pessoal, corta os subsídios. Porque aí eu ia poder cortar o subsídio dos fósseis, 

e naturalmente a expansão ia se dar com renováveis no caso brasileiro. Eu acho que essa 

seria a melhor medida pra eólica. Tudo bem que a gente pode sofrer um prazo, os 

empreendedores às vezes não gostam muito, mas no longo prazo não tenho dúvida que a 

gente teria isso. E um outro ponto que eu acho importante é criar uma estrutura, uma reforma 

de mercado, que a mais energia eólica, mais solar não cause distorções no sistema. Porque, 

em determinado momento, eu vou ter que começar a segurar essas fontes porque elas podem 

distorcer o mercado e já estão distorcendo de maneira ruim. Então nesse momento a melhor 

ajuda pra eólica na minha opinião seria a gente fazer essa reforma, recuperar esses subsídios 

e garantir que a fonte possa crescer em quantidades maiores ainda, sem causar distorção. 

EDR1: Essa política de subsídio do Proinfa, de uma tarifa “feed-in”, o que eu vejo 

de reclamação é que ela por exemplo cria uma garantia, ela cria uma segurança pro 

empreendedor, mas elimina o risco dele também. 
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EDO: Mas esse que é o princípio. Eu acho que ela já cumpriu o papel dela. Tarifa 

não é problema, na minha opinião. Eu acho que a gente não pode querer renovar, tem uma 

política de renovar os contratos que estão vencendo. Aí, não. Aí, acabou. 

EDR1: São 20 anos de contratação? 

EDO: Acho que é isso. Se a política já cumpriu ... isso. O que a gente tem que lutar 

no Brasil é exatamente isso. A política lá em 2002, ela fazia total sentido. O que a gente tem 

que tomar cuidado agora é, não, então estica mais um pouco, quando a gente faz assim, não 

faz assim, acabou. Você quer continuar? Vai no mercado livre vender energia. Pega o seu 

projeto, vende lá. Você quer entrar no mercado regulado e ter um contrato fixo? Monta um 

projeto aí, troca suas turbinas, entendeu? 

EDR1: E se no caso for entrar um novo empreendedor, que pode ser um 

empreendedor de nível pequeno, médio, ou mesmo residencial ou comercial. Nesse caso 

dele também, ele vai pegar as condições agora de mercado. Para ele isso não é nenhum 

obstáculo? 

EDO: Você está falando, assim? 

EDR1: Só pra entender, no sistema atual, como o mercado está colocando hoje. Ele 

não precisa desse empurrãozinho do capital inicial. O que a gente tem hoje ... 

EDO: Uma coisa é você falar de projetos, sei lá, de 10 MW, de 5 MW, de 3 MW, de 

2MW. Projetos deste tamanho pra eólica são muito raros de acontecer. Projetos de micro e 

mini geração, igual pra energia solar, com eólica é muito raro de acontecer. Pode acontecer? 

Pode. Tem alguma coisinha no Sul? Tem, mas é raro. Mas mesmo assim o preço tá 

competitivo. Agora, para grandes projetos acima de 30 MW ou acima de 20MW não preciso 

mais nada. Não precisa. Quem falar que tá precisando, acho que precisa realmente 

demonstrar isso. Inclusive a própria Elbia, ela já demonstrou favorável. 

EDR2: Qual seria a proporção ideal da eólica na matriz? Na sua opinião, porque tem 

muito aquela conversa da energia que é inconstante, tem aquelas dificuldades. Você acha 

que dá pra ter uma expansão significativa dessa proporção? 

EDO: Olha, tem um estudo que saiu, que não foi publicado, mas até recomendo vocês 

a olhar esse estudo, ele vai sair agora que a EPE fez, que é o estudo financiado pelo GIZ, 

pelo governo alemão, pela cooperação alemã, mas eles chegaram em até 90% de fontes 

renováveis na matriz. O que você precisa ter pra isso? Você precisa ter transmissão e você 

precisa ter o que a gente chama de flexibilidade. Todo e qualquer discurso que fala que, “ah, 

não, pode ser no máximo 10% de eólica ou 15%”, esse limite não existe. Não existe um 

limite. O que existe é você não tiver flexibilidade no momento, você não tiver eólica, você 
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tem linha de transmissão pra poder pegar de outras áreas. Então o que a gente fala muito? 

Que você tem que trabalhar num planejamento de portfólio. O que é o planejamento de 

portfólio? Na Bahia à noite ... eu não lembro lá se é ... à noite venta, e de dia, não. E no Rio 

Grande do Norte é o contrário. Então o que você faz? Você inverte o Rio Grande do Norte 

com a Bahia. E no Sul, o vento do Sul é complementar. Então pensa aí, se a gente tiver 

pensando num determinado momento eu tenho produção que tá caindo e a outra que tá 

subindo. Na média eu tenho uma constante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que 

garantir que o sistema estejam interligados, que eles não tem gargalos de transmissão. Porque 

isso me ajuda a escoar energia entre as diferentes regiões. Só pra te dar um exemplo, nesse 

estudo, a linha de transmissão de Belo Monte, que tinha ficado obsoleta, ela passa a ser muito 

utilizada, porque justamente eu começo a usar essa linha de transmissão para transmitir 

eólica. Esse discurso de que a gente tem um número específico, ele não é verdade. Ele não 

tem base técnica. Quem falar isso, ou já sabe quanto é que vai custar fontes, entendeu? 

Porque é uma questão de competitividade. Hoje a eólica é super competitiva. Mas também 

o governo quer garantir espaço pro gás. Não é um limite técnico. É sempre um limite 

político-regulatório. Não tem essa restrição. Tem modelos que foram rodados que mostram 

que a gente pode chegar a 95% de fonte renovável, sem expansão de hidráulica, só com solar 

e eólica. A política, eu acho que ela tem seus objetivos. O Paulo Guedes agora quer 

incentivar a competitividade da indústria, reindustrializar o Brasil com gás. Então tudo isso 

tem impacto. 
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ANEXO E – TERMO DE TRANSCRIÇÃO - ENTREVISTADO 3 

 

EDR2: [... dados sobre o crescimento eólico] dessa geração. Dentro dessa 

perspectiva, começamos algumas perguntas. Quais são ou foram as principais barreiras da 

expansão da energia eólica?  

EDO: Como sempre, isso tá acontecendo não só com a eólica, mas com a energia 

solar. Toda vez que uma energia começa a competir com as fontes tradicionais, nós vamos 

ter uma resistência passiva dos órgãos reguladores e também das redes de distribuição. Eu 

tenho um material extremamente valioso, que foi preparado pela Presidente ... Não sei se 

vocês conversaram com a Presidente da Associação da Energia Eólica. Vocês têm esse 

contato? [0220] Existe primeiro essa barreira das fontes tradicionais e das distribuidoras. A 

segunda questão é a curva de aprendizagem. Uma nova fonte de energia alternativa consegue 

ser competitiva na medida em que a escala permite uma redução de custos. E nós estamos 

ainda numa fase de custos de aprendizagem. Esta curva está ainda ascendendo. Nós temos 

pouco investimento em tecnologia no Brasil. A maior parte da tecnologia vem de fora, e essa 

é uma das dificuldades. A terceira e última é a questão da tarifação, a remuneração dessa 

energia numa escala suficiente. [...] 

EDR2: Como as políticas de incentivo direcionam ou sinalizam para a superação 

dessas barreiras? 

EDO: Não tenho esse conhecimento para dar. [...] É um conhecimento de energia 

eólica que realmente não é algo que eu domino. Eu domino as políticas gerais, mas não com 

essa especificidade. 

EDR2: Não tem problema nenhum, é muto bom até ouvir alguém que não esteja tão 

imiscuído no meio, as pessoas, então não há problema. Mesmo assim, o Sr. teria 

conhecimento de quais são os principais programas de incentivo à energia eólica? Até porque 

parece que foram os mesmos da solar e da biomassa até um certo momento. De quais o Sr. 

lembraria? 

EDO: Sei que a Eletrobras teve vários programas, lembro desde a época que eu 

presidia as empresas de energia, o tema da eólica já era um tema considerado importante. 

Soube que no estado do Ceará houve uma presença significativa na época, eu acredito que 

até hoje ela continue existindo, mas eu não teria condições de te dar um programa específico 

de incentivo à energia eólica. 
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EDR2: Na sua opinião, quais seriam as razões de Estado ou governo que motivam a 

instituição desses programas?  

EDO: Aí é mais fácil, porque desde o período que eu passei no setor, mais 

intensamente agora enfrentando a questão ambiental, existe um princípio fundamental em 

qualquer sistema de energia que é a diversificação das fontes. Nós sempre falamos das nossas 

fontes hidrelétricas. A questão é que as nossas fontes hidrelétricas, mesmo em momentos de 

seca, como aconteceu, a cada 10, 15 anos, isso acaba acontecendo, nós vamos depender de 

outras alternativas energéticas. Essas alternativas geralmente são as termelétricas, que 

acabam sendo poluidoras emissoras de CO2. Se existe uma motivação importante, além da 

questão ambiental, que hoje é um tema global. A União Europeia vai ter uma agenda verde 

que vai se alimentar e vai alimentar o investimento de ... diz que foi anunciado, a emissão 

de eurobônus na faixa dos 740 bilhões de euros. Isso é um volume extraordinário de recursos. 

Mas a atual comissária, que é originária da Alemanha, Ursula, ela ocupa uma prioridade, 

dentro desse pacote, a dimensão ambiental. A Europa verde começou, como você bem sabe, 

já conversamos sobre isso, em outubro, novembro do ano passado, quando ela tomou posse, 

quando essa nova comissão tomou posse. E já havia todo um plano de Europa sustentável. 

Quando ocorre a crise sanitária, e agora é preciso injetar recursos na economia europeia, 

diferentemente de outros países, inclusive infelizmente o nosso, o Brasil, ela já tá colocando 

a variável ambiental para a redução de emissões, para uma responsabilidade tanto na 

sustentabilidade do Acordo de Paris como também nos acordos relativos à biodiversidade, 

dentro desse pacote. Se existe uma motivação para priorizar a energia eólica, é em primeiro 

lugar a diversificação das fontes, que é necessário num país qualquer, especialmente no 

Brasil, apesar das nossas fontes hidrelétricas. As nossas fontes tão se exaurindo, precisamos 

recorrer aos recursos da Amazônia, isso é predador e cada vez mais difícil. Veja as usinas 

recentes que foram construídas lá e os problemas que elas criaram. Portanto nós precisamos 

de outras alternativas e de alternativas descentralizadas. Não depender de grandes obras, mas 

depender da geração descentralizada de energia. A eólica e a energia solar respondem a esses 

requisitos e portanto esses são os principais motivos porque nós devemos ter uma política 

de incentivos. 

EDR2: Na sua opinião, que fatores tem mais peso nas decisões dos particulares de 

empreender na fonte eólica?  

EDO: A previsibilidade [dos riscos econômicos]. Esse é o principal fator. Estou 

acompanhando um caso em Manaus, para vocês terem uma ideia, de uma fazenda de energia 

solar. Fizemos os contatos, conheço bem o ex-aluno nosso do curso de relações 
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internacionais, que hoje dirige a unidade da BYD [Brasil, Energia], que é uma empresa 

chinesa sediada em Campinas e que fabricam células fotovoltaicas das mais competentes, 

das mais eficientes. Eles já instalaram várias dessas fazendas, dessas grandes plataformas 

para a geração de energia e pra colocar na rede. Portanto, isso é construído no setor privado. 

Depois você coloca na rede, você é remunerado e você pode também oferecer essa energia 

a seus clientes. Então é um caso onde o investimento já foi feito no final do ano passado, até 

o início desse ano. Essa é uma empresa de varejo, portanto ela ia vender essa energia no 

mesmo pacote da venda de um ar condicionado ou de uma geladeira ou de um fogão elétrico. 

O indivíduo vai na loja, compra o produto da linha branca e junto com eles, ele compra a 

energia elétrica que vai ser utilizada, a um custo menor do que é oferecido pela distribuidora 

local. Porque como ela [distribuidora local] usa energia fóssil ou mesmo energia hidrelétrica, 

mas ela usa fóssil, é mais caro do que essa energia. Então esse empresário fez um 

investimento e depende agora de conectar esse projeto na rede, e aí isso acaba não 

acontecendo. Não só não tá acontecendo, como vocês devem tar acompanhando que o custo 

dessa energia, quer dizer, para poder utilizar a rede, dada pela distribuidora, vai dar um custo. 

Isso houve várias declarações. Houve inclusive uma declaração da agência. Depois disso o 

Presidente da República acabou dizendo que nem ia ser aplicada dessa forma. Eu não tenho 

nessas últimas semanas uma atualização desse fato. O fato é que as distribuidoras 

conseguiram fazer um lobby para onerar o gerador de energia limpa, de energia renovável 

solar. Algo semelhante deve estar acontecendo na eólica. Isso prejudica a previsibilidade do 

empreendedor. Porque o projeto de energia elétrica, que seja eólica, que seja solar, ou que 

seja hidrelétrico, depende de um project finance de 15, 20 anos. Agora, como é possível 

mudar as regras do jogo sem mesmo ter a operação ter entrado? É verdade que no projeto 

que tava discutido, que já tinha construído, ia demorar mais pra pagar mais caro a 

distribuição do que aqueles que iam começar agora. Mas mesmo assim é uma 

imprevisibilidade que mina a postura do empreendedor que quer investir nessa área. Acho 

que esse é o principal problema. Talvez o principal problema. Estou pensando se existem 

outro que poderiam ... porque a questão do recurso hoje nós temos, com uma liquidez grande, 

com a taxa de juros baixa, nós temos a possibilidade, a tecnologia disponível. Essa tecnologia 

no caso da tecnologia de células fotovoltaicas que eu acompanho mais de perto, o custo tá 

caindo rapidamente, a qualidade tá melhorando. Então, o problema é a previsibilidade. Não 

sei se respondi a tua pergunta, mas essa é a que eu vejo como a principal questão. 

EDR2: Saberia dizer se essa mudança se refere àquela isenção das tarifas TUST, 

TUSD? Porque tenho que checar, até agora tinha uma isenção dessas tarifas de conexão. O 
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EDR1 me corrige se estiver enganada, a isenção dessas tarifas, que a princípio foi parte do 

pacote que estudamos até aí de incentivo às eólicas, solar e fontes de geração alternativas, e 

que agora tá se discutindo sob o argumento de que elas já seriam eficientes, não precisariam 

mais desse apoio, mas só uma confirmação. Podemos também verificar isso, como é que 

estaria se referindo a esse aspecto. 

EDO: O que eu sei, porque o que eu acompanhei em reuniões de conselho que nós 

temos tido, é o custo para o uso da distribuição. Quer dizer, quanto se cobraria para que a 

distribuidora levasse essa energia até o consumidor. Agora, como isso seria cobrado é 

questão que certamente na agência existe todo um material que deve ter sido ... o que entendo 

que foi um lobby das distribuidoras de energia hidrelétrica que acabou sendo colocado. E 

depois teve toda uma pequena história desse mesmo representante do setor da energia solar. 

Na China, conversando com uma visita do presidente brasileiro na China, ele conversando e 

dizendo para o presidente: “olha, o pessoal quer taxar o Sol”. Aí o atual presidente 

perguntou: “mas o que você quer dizer por taxar o Sol”? Ele disse: “Exatamente, eles querem 

taxar a energia solar que vai sair de uma usina, de uma plataforma de energia solar, para 

chegar até o consumidor”. Aparentemente, o atual presidente teria dito: “não, nunca vai se 

taxar o Sol”, e do jeito que ele pensa curto, ele teria repetido isso para o pessoal do jornal 

Valor, e a partir daí matou aquela expectativa do lobby, das distribuidoras de energia elétrica. 

É a pequena história que eu conheço. Mas isso pode ser identificado através de uma pesquisa 

ao jornal Valor. 

EDR2: No seu entender, é preciso adotar novas ações ou medidas para o incentivo à 

eólica no futuro? E por que? 

EDO: É claro que qualquer nova tecnologia precisa ser incentivada a percorrer a 

curva de aprendizagem. Isso é o primeiro ponto. E portanto qualquer incentivo à inovação 

seria extremamente importante. Segundo, é preciso dar previsibilidade ao empreendedor. É 

ótimo esse trabalho ser feito na Faculdade de Direito porque a questão é como dar 

previsibilidade através da legislação e que ela não seja sujeita a medidas que possam minar 

essa estabilidade jurídica. Agora, não posso deixar de mencionar o que tá acontecendo aqui 

na Europa, que é esse lobby contrário à energia eólica por causa das questões de meio 

ambiente, tanto de barulho, como também a questão de agressão à harmonia visual. É um 

problema que eu não tô acompanhando o quanto isto está acontecendo no Brasil. Mas existe, 

eu vejo que vários países europeus, que são territórios bem menores do que os nossos no 

Brasil, onde essa questão está surgindo. É por isso que o solar acaba vingando sobre a energia 

eólica. Porque o solar é colocado em cima de foros, ele é colocado de uma forma muito mais, 
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eu diria, harmoniosa. Ele combina melhor com as atividades, seja atividade industrial, seja 

atividade domiciliar, que seja aquecimento de água. A eólica é agressiva visualmente e 

também em termos de barulho, além do problema de manutenção. Eu não quero com isso 

desanimar um projeto focado na eólica, mas eu não podia omitir o que eu percebo aqui no 

embate entre eólica e solar. Então, incentivo sim, para a inovação tecnológica e para a 

previsibilidade. 

EDR2: [...] Elas não são nenhuma energia ... eu costumo dizer, energia não é floresta, 

biodiversidade, que só traz, entre aspas, melhorias, não tem conflitos. Qualquer produção de 

energia tem encargos. Na sua opinião, não sei se existe opinião, porque essa pergunta em 

geral causa ... poucos entrevistados respondem com fluência e sem embargos, que seria, até 

que proporção na matriz nacional de energia que é adequado ocuparmos por eólica? 

EDO: Eu não daria uma resposta segura sobre isso. Sei que nessa apresentação da 

[...], ela colocou um percentual. Mas acho que é sempre um percentual de evolução. Eu não 

me aventuro em responder. Até porque se tiver que responder, eu responderia em termos 

nacionais. Eu responderia isso em termos ... agora baseado na experiência que tive nas 

energéticas de São Paulo. A ideia que nós temos no [...] é muito boa do ponto de vista de 

relatórios. Mas o nosso problema não é o percentual nacional. Nosso problema é as áreas 

que estão carentes de energia elétrica. Então essas áreas que hoje não tem ... nós temos ainda 

10% da nossa população que utiliza lenha para cozinhar. Isso é um desastre. Do ponto de 

vista de saúde das pessoas, do ponto de vista de agressão à floresta e recursos naturais. Eu 

não iria pelo percentual, procuraria olhar um mapa do Brasil, ver aonde essa energia elétrica 

ainda não chega, ver a possibilidade de viabilizar essa energia elétrica onde as hidrelétricas 

nunca chegarão por causa do custo da transmissão à distância. A mesma coisa, eu espero que 

um dia, EDR2, a Sra. oriente uma tese semelhante na questão da internet, isto é, do acesso à 

internet. [...] estamos percebendo a ausência de uma infraestrutura digital na universidade 

[...] ter um híbrido entre o digital e o presencial. Da mesma forma, no caso da energia 

elétrica, se me permite, redicionar a pergunta do ponto de vista aonde estão as carências de 

distribuição de energia elétrica dentro das redes que são estabelecidas e ver como a energia 

eólica ou a energia solar podem atender a essa demanda. 

EDR2: No seu entendimento, essas políticas de expansão da energia eólica 

conciliaram os interesses, como o dos consumidores e os ambientais, tendo em vista 

justamente aquele tema que dissemos que as usinas também trazem impactos no caso das 

eólicas? 
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EDO: Eu imagino que sim. Os interesses são ... quais são os três stakeholders que 

são fundamentais num sistema como esse? Oferta, demanda e tecnologia. A demanda é uma 

demanda estável. O que nós tivemos são alguns empresários que acreditaram na energia 

eólica que acabava recorrendo à tecnologia e aí tiveram em certos estados, como no estado 

do Ceará, que vale a pena ver por que que lá a energia eólica prosperou mais, incentivos para 

atrair esses investimentos. Então, os interesses são interesses sempre de três partes: a 

demanda, a oferta e a tecnologia. O órgão regulador que é o Estado, ele é um disciplinador, 

ele não deveria intervir. Mas infelizmente no Brasil, nada será feito sem essa intervenção. 

Então a minha percepção é essa, acho que em certos estados, o Estado foi capaz de atrair 

mais investimentos. E pelo que eu me lembro, o estado do Ceará teve esse papel. 

EDR2: Acho até que o Sr. respondeu lá na primeira. No fundo, as eólicas, apesar dos 

impactos, elas trazem benefícios ambientais, pois do contrário a nossa diversificação de 

matriz teria sido feita na base de termelétrica. Nesse sentido ela concilia de alguma forma 

esse interesse ambiental. 

EDO: Partindo da necessidade de uma diversificação de fontes pra manter o sistema 

estável, eu considero que essas alternativas precisam ser sempre motivos de investimento. 

Claro que elas vão competir entre elas e isso é saudável. Nesse sentido, se há alguma dúvida 

sobre o tema que foi escolhido, entendo que ele é prioritário. Eu tenho certeza que a 

metodologia que está sendo utilizada, quer dizer, uma inovação que ajuda a resolver uma 

questão de utilidade pública. Eu parto da premissa que água, saneamento, energia elétrica e 

agora internet são temas de utilidade pública. A internet é e deve ser colocada nessa lista. O 

que eu espero? É que essa metodologia que está sendo utilizada nesse trabalho de pós-

graduação, e que se aplica à energia eólica, que o modelo que está sendo aplicado, possa 

também ser replicado a outras energias, mas também a outras utilidades públicas como as 

outras três que eu mencionei. Especialmente agora a questão da internet. Porque o modelo 

significa o que? É ter oferta e demanda numa área que precisa atender a todos, e a custos que 

sejam compatíveis com a renda do consumidor. De nada adianta ter um serviço público para 

a classe A e B, que a classe D não tenha acesso. É preciso que o modelo seja um modelo 

cujo custo permita uma acessibilidade a todos. Me lembro no governo Montoro quando ele 

suspendeu os pagamentos dos consumidores de 30 kW por mês, que eram os consumidores 

de favelas. Então, como ter nas utilidades públicas o modelo que permita acessibilidade a 

todos. A energia eólica é uma dessas ofertas, mas ela entra no sistema de distribuição de 

energia. Eu faço votos que esse modelo seja útil e talvez nas conclusões e recomendações 
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finais no trabalho seja mencionado isso. É que o modelo era implicável para outras fontes 

de energia e eventualmente outros serviços de utilidade pública. Faz sentido isso, EDR2? 

EDR2: Faz, acho que faz. Sem dúvida pra outros tipos de energia, eu acho, que pra 

solar tem uma semelhança muito grande. Há alguns princípios, como o Sr. colocou, tem a 

questão da acessibilidade, até no Direito tem aquele termo, a modicidade da tarifa, da 

maneira que se chama no Direito Público, no Direito Administrativo, a ideia de que o serviço 

seja prestado de acordo com a renda do usuário, sobretudo no caso dos serviços públicos, 

como o Sr. estava colocando, serviços de utilidade pública. Estudando energia de um modo 

geral, até me surpreendi porque senti que saímos muito da área ambiental pra entrar numa 

área de Direito Econômico bastante técnica [...] a Alemanha, compra por preço fixo, a um 

preço que remunerava o investimento que precisava ser feito, o custo maior de produção [...] 

que o Sr. chamava curva de aprendizagem, uma série, alguns países adotaram a obrigação 

do distribuidor de adquirir uma porcentagem. Claro que em termos de políticas específicas 

os setores vão ter demandas diferentes, o desenho desses instrumentos provavelmente vai 

variar. Por exemplo, se pensarmos no saneamento, como é que isso vai ser feito [...], se seria 

por [...] privada, tarifação, mas é um pouco diferente porque não sei se está se pensando em 

desenvolver uma tecnologia, mas em expandir um serviço. E a internet, da mesma forma. 

Talvez o desafio seja até maior porque taria no sentido de pensar uma precificação mais 

inovadora, mas acho que tem [...] até a questão do subsídio cruzado que é muito criticada, 

mas em alguns momentos é feita, foi feita pro estímulo da energia elétrica possivelmente é 

replicada nesse caso, subsídio cruzado onde um determinado serviço, justamente pra 

financiar o acesso daqueles, como um pacote às vezes de leilões pra contratação de 

determinados serviços públicos. 

EDO: Entendo que essa abordagem será extremamente útil pra que o trabalho que tá 

sendo feito seja valioso para essas outras áreas. Mesmo que exija depois uma certa 

adaptação. Hoje no momento a preocupação que eu tô acompanhando mais de perto é a 

questão da internet por causa dessa altura que tivemos com o presencial. Mas é claro que o 

trabalho de pós-graduação que está sendo feito sobre energia, é sobre ele que entrará maior 

contribuição. 
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ANEXO F – TERMO DE TRANSCRIÇÃO - ENTREVISTADO 4 

 

EDR1: O objetivo dessa pesquisa seria investigar a relação que existe [...] Quais são 

ou foram as principais barreiras para a expansão da energia eólica no Brasil? 

EDO: As principais barreiras foram no começo a fabricação de aerogeradores e 

componentes no Brasil. Foi uma barreira porque o setor sobreviver ou crescer somente com 

importações seria difícil, principalmente por conta do câmbio, algo que muda muito e hoje 

a energia solar tem sofrido um pouco com isso, porque ela tem uma cadeia produtiva no 

Brasil, mas não tão nacionalizada quanto no setor eólico conseguiu ao longo dos anos. As 

fábricas foram instaladas no Brasil a partir de 2000 e ... já existiam algumas trabalhando, 

mas de forma mais intensa elas se instalaram a partir de 2009, 2010, e hoje temos 6 fábricas 

instaladas no Brasil, e das 6 [GE, Nordex, Siemens, Gamesa, Vestas e WEG], uma é 

Brasileira, que é a WEG [SC]. Uma outra barreira diz respeito à, eu diria, desmistificação da 

energia eólica, as pessoas no começo principalmente acreditarem que instalar um parque 

eólico no brasil era seguro, que ia realmente gerar energia de uma forma sustentável, de uma 

forma que proporcionasse segurança para o sistema elétrico. O sistema elétrico brasileiro, 

desde 2000, quando ocorreu aquele racionamento que é chamado “apagão”, o setor elétrico 

virou, em alguns momentos, uma ferramenta política ... tinham um medo muito grande de 

algumas instituições do setor elétrico de ocorrer grandes blecautes, desligamentos. E se a 

eólica crescesse no Brasil e em determinado ano não tivesse vento? O governo seria muito 

criticado. Foi uma construção ao longo dos anos, parque eólico instalado no Brasil realmente 

conseguiria gerar uma quantidade de energia suficiente, ou entregar aquilo que ela prometia. 

No começo foi muito difícil convencer alguns “stakeholders” que energia eólica era bom 

para o Brasil. Participei de reuniões que as pessoas diziam: “é, mas vocês instalaram esses 

parques eólicos, e se não gerar? Eles não vão gerar?” Tanto é que as regras hoje para se 

instalar um parque eólico no Brasil são regras das mais rígidas do mundo. Por exemplo, se 

você resolver investir num projeto eólico, encontrar uma área lá no nordeste longe, você 

precisa instalar uma torre anemométrica pra medir o vento, uma ou mais, e medir o vento 

por três anos. Enquanto você não tiver três anos de medição de vento, você não pode seguir 

com esse projeto para obter uma outorga, seja pra vender energia no mercado livre, seja pra 

vender energia no mercado regulado, que é um leilão do mercado regulado pra distribuidoras 

também, isso é um exemplo. E que essa barreira foi quebrada ao longo dos anos. Na semana 

passada, nós tivemos um evento com o Operador Nacional do Sistema, o ONS, e o Presidente 
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do ONS deu uma declaração na sexta-feira, que energia eólica não é um problema pro 

sistema, energia eólica convive plenamente com o sistema. Tanto é que você já colocou 

alguns números no começo da entrevista. Energia eólica tem sua complexidade pra operar o 

vento. Varia. Tanto é que eu fico com a minha tela ligada aqui, direto eu tô acompanhando 

o vento hoje no nordeste, to acompanhando aqui, tá atualizado até as 14 horas, até as 15:24, 

pra saber o comportamento, e se tiver algum momento que dá uma variada brusca, eu to 

sabendo o que vai acontecer, a nível Brasil. Fico olhando aqui na tela. Além disso, fábricas, 

essas [...] financiamento também foi um ponto importante. Não foi uma grande barreira, mas 

tivemos muitas discussões, e discussão que foi caminhando ao longo dos anos. De um ano 

ao outro, financiamento é um ponto bem [...]díssimo. O investidor constrói um parque eólico 

com o dinheiro próprio. Dinheiro próprio, 20, 25, 30% do capital próprio. Todo o resto são 

financiamentos, são normalmente de quem? Do BNDES. Tem BNB também, mas 

normalmente BNDES e uma parte do BNB, que é o Banco do Nordeste. Pega um empréstimo 

com o banco, o banco, com o Itaú, com Santander, empréstimos ponte, ele precisa pagar 

grandes fornecedores, enquanto o primeiro empréstimo do BNDES não saiu, ele pega 

empréstimo por um, dois, três, quatro meses com bancos comerciais, só que os juros são 

altos. Depois que ele vai pro banco do desenvolvimento e hoje felizmente temos aí um ótimo 

relacionamento. O setor é bem relacionado com o Bndes, um grande parceiro do setor. Uma 

outra barreira pro setor eólico que foi muito intensa no começo dos leilões, porque o Proinfa, 

falando um pouquinho do Proinfa, o Proinfa foi uma grande política pública, mas com 

parques eólicos espalhados pelo Brasil. Então eles foram construídos, algumas máquinas 

importadas, se conectou na rede. Mas quando a energia eólica foi sendo implementada em 

grande escala no Brasil a partir do leilão de dezembro de 2009, uma grande barreira era o 

parque eólico se conectar no sistema de transmissão. Porque o sistema brasileiro de 

transmissão foi sendo construído, expandindo, considerando grandes hidrelétricas, grandes 

termelétricas e a carga. Só que pra você conectar grandes blocos de geração eólica, você 

precisa de um sistema de transmissão preparado pra isso. Em 2009, quando os primeiros 

leilões eólicos começaram a ser feitos, se leiloava por blocos de energia eólica, mas logo na 

sequência se leiloavam blocos de subestações e sistemas de transmissão pra acomodar aquela 

eólica que tinha ganhado o leilão há pouco tempo. O que aconteceu? As eólicas ficaram 

prontas, mas o sistema de transmissão não, o sistema de transmissão atrasou. Se você 

pesquisar na internet, 2012, 2013, 2014, tivemos muitos problemas de parques eólicos 

parados, prontos, sem linhas de transmissão pra escoar a energia que seria produzida. 

Apareceu na imprensa, apareceu no Jornal Nacional, parques eólicos parados, sem linha. E 
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de lá pra cá eles mudaram a metodologia e começaram a expandir sistemas de transmissão 

de formas estratégicas pra acomodar parques eólicos que seriam leiloados, então invertendo 

um pouco. Mas não se pode inverter muito pra leiloar muita transmissão e esperando que vai 

entrar uma geração que você tem que pagar a transmissão, e quem paga é o gerador que se 

conecta ela. Você leiloa uma transmissão e o gerador não vai, não entra, não é leiloado, 

alguém tem que pagar a conta da transmissora. A transmissora precisa estar concatenada 

com geração para que ela tenha a receita dela. O gerador paga como se fosse um aluguel do 

fio, um aluguel da transmissão, se chama tarifa pelo uso do sistema de transmissão, que na 

nossa casa, na nossa conta de luz, a gente paga também esse aluguel do fio da distribuidora. 

Na sua conta de luz aparece tarifa pelo uso do sistema de distribuição. O gerador paga uma 

tarifa pelo uso do sistema de transmissão. Então foi uma grande barreira. Ela não está cem 

por cento vencida. Todo ano a gente fica de olho nessa questão. Em 2016, nós tínhamos um 

leilão programado pro final do ano e ele foi cancelado porque veio o governo Temer, novas 

pessoas, ele recalcularam e entenderam naquela época que deveria ser recalculado. O leilão 

de geração eólica. Mas se ele tivesse sido realizado, alguns estados, como Bahia, Rio Grande 

do Norte, não participariam do leilão. Projetos eólicos no papel daqueles estados não 

poderiam participar daquele leilão de 2016 porque não tinha sistema de transmissão pronto 

ou planejado pra atender aquelas eólicas que poderiam ganhar aquele leilão. De lá pra cá 

foram leiloados os sistemas de transmissão. Então hoje nós temos uma boa rede, uma boa 

malha, que acomoda novos projetos eólicos que estão em desenvolvimento, mas é um item 

de atenção. Quando a gente fazia por exemplo ações e eventos, nós colocávamos as três 

principais barreiras pra energia eólica crescer: transmissão, financiamento e demanda. 

Porque um projeto eólico pra ele sair do papel, ele só sai do papel se já tiver um contrato de 

venda de energia firmado. Não adianta o investidor, “eu tenho um ótimo projeto no interior 

da Bahia com vento fabuloso”. Ele não vai tirar esse projeto do papel. Ele pode ter uma boa 

conversa com o banco, mas se ele não tem a demanda, se ele não tem o contrato, ele nem 

consegue viabilizar o financiamento. Porque o tipo de financiamento é aquele que ele chama 

de Project finance. O próprio projeto se autofinancia. Você tem que ter um contrato de venda 

de energia de longo prazo, um contrato bom para o banco avaliar e falar, “eu vou emprestar 

dinheiro para esse investidor”. “Ele tem bons contratos de energia, ele tem bons recebíveis 

que ele vai começar a ter depois que a usina ficar pronta, daqui a dois, três, quatro ou cinco 

anos”. Esses são os principais. Tirando os desafios ambientais, tributários. Logística é um 

desafio. Não é uma barreira mesmo. Energia eólica pode crescer com esses desafios. Mas 
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sem transmissão, sem financiamento e sem a demanda, aí sim é uma barreira propriamente 

dita. E que lá no passado, além da desmistificação da energia eólica. 

EDR1: Então a gente pode sintetizar que as três grandes barreiras, as mais 

significativas pra expansão da energia eólica em todo esse período foram as questões da 

transmissão ... a transmissão é um serviços de concessão, ele continua como um serviço de 

concessão e isso depende realmente não só do procedimento de licitação mas depende 

também da execução do cumprimento. Pelo que eu entendi na sua fala, houve muitos atrasos 

em algumas etapas dos leilões e muito embora os leilões tivessem funcionado, não havia 

andado o processo dentro da contratação de concessionários que fizessem a parte de 

transmissão. Você mencionou subestações de transmissão que seriam necessárias para a 

conexão com o sistema integrado. Seria isso? 

EDO: Isso, as empresas de transmissão há muito tempo, cerca de dez anos, a maioria 

no Brasil eram todas estatais. E algumas delas tinham dificuldade, por mais que ganhassem 

o leilão de transmissão, de colocar a obra de pé dentro do prazo. Mas o governo evoluiu com 

sua legislação. Empresas novas de transmissão privadas participaram dos leilões e com 

incentivos financeiros até pra antecipar obras, esse mecanismo nem existia antes. Então hoje 

tem muitas obras em fase, digamos assim, adiantadas, mas é um item importante que a gente 

acompanha, porque uma empresa privada que ganhou pode ter problemas. O caso mais 

famoso e que prejudicou a eólica, prejudicou o sistema brasileiro foi uma empresa chamada 

Abengoa. É uma empresa espanhola e quebrou no Brasil e deixou várias linhas de 

transmissão sem serem construídas. Se você procurar na internet também “Abengoa” e 

“linhas de transmissão”, você vai ver um pouco desse desafio que nós enfrentamos com a 

quebra dessa empresa.  

EDR2: Deixa eu te fazer uma perguntinha, é um pouco operacional. Como nós somos 

da área do Direito, e o EDR1 vai ter que fazer um apanhado de como a legislação foi trazendo 

essas mudanças, muita coisa se muda simplesmente porque você faz um edital de leilão que 

contempla uma determinada regra. Eu sei que você é da área da Engenharia, e não do Direito, 

mas você saberia comentar se essa mudança, por exemplo, fazer a concessão, licitar a 

transmissão antes de licitar a geração, se isso se deu simplesmente pela criação de leilões 

direcionados ou trazer empresas estrangeiras, simplesmente faz um leilão, ou isso precisou 

de alguma mudança regulatória? 

EDO: Não, ela não precisou de uma mudança regulatória. É decisão do Ministério de 

Minas e Energia, junto com EPE e junto com ONS, definirem quais são as linhas de 

transmissão ou onde elas devem estar e a devida justificativa, que é pra escoar energia do 
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lado A para o lado B, pra receber a geração A da região B. Só que essa decisão passa pelo 

governo. Eles podem fazer um leilão de transmissão no momento e contemplando as linhas 

que eles quiserem. Claro que existe uma justificativa técnica, mas sem se tratar de mudança 

regulatória. 

EDR1: Recapitulando a questão dos obstáculos, outra questão seria o aspecto da 

demanda porque, pelo que entendi é preciso ter um contrato firmado já de venda dessa 

energia pra justificar, quer dizer, já está contratado o fornecimento de energia, seja qual 

forma de contrato. Parece que existem contratos diferentes, se é de contrato de 

disponibilidade, não sei se alterou isso na eólica. Você tem um pouco desse histórico pra 

gente? 

EDO: Tenho e eu vou ... e daí eu também sugiro depois, você pode mandar as 

perguntas, que eu peço pro pessoal preencher e colocar links também, pra te mandar a 

informação. Tem um advogado na equipe, tem engenheiro, vão ajudar. A demanda é criada 

em dois ambientes. Um, através de leilões, que é pra atender a demanda das distribuidoras. 

Vocês são de São Paulo? 

EDR1: Sim. 

EDR2: Sim. Ele é de São Vicente, mas Estado de São Paulo. 

EDO: Aqui em São Paulo a distribuidora é a Enel São Paulo. Então são as 

distribuidoras que compram energia nesses leilões. Só que nos leilões que o governo realiza, 

dentro de cada leilão, tipos de contratos diferentes. Pra eólica, nós temos contratos de energia 

de reserva, contrato pra fontes alternativas, contrato por disponibilidade, contrato por 

quantidade. Cada um tem uma característica diferente pra vender para o mesmo cliente, da 

mesma fonte de geração. Pra eólica o prazo sempre é 20 anos, pra leilão. O que muda são as 

cláusulas do contrato. Ainda tem cláusulas diferentes no mesmo tipo de contrato. Teve um 

contrato por disponibilidade em 2017, teve um contrato por disponibilidade em 2018. Tem 

cláusulas às vezes de penalidade, uma coisa diferente de um do outro. Mas são contratos de 

comercialização de energia no que a gente chama no ambiente regulado. Por que é regulado? 

Porque a distribuidora é altamente regulada pra ... por conta da tarifa que ela vai passar pra 

nossa casa, por isso que é chamado de regulado. Agora, existe um outro ambiente onde o 

gerador eólico pode viabilizar sua usina, vai ser contratado, tem demanda, que é o ambiente 

livre. E o gerador vai buscar um grande consumidor de energia, uma Vale, que é uma grande 

siderúrgica, uma montadora de veículos, e vai vender a energia livremente com os preços, 

com as cláusulas que ele quiser. Ninguém tem conhecimento desse contrato, do detalhe das 

cláusulas. A agência reguladora pode até ter uma cópia se ela quiser. É diferente dos 
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contratos regulados, que são contratos públicos, que a gente conhece as cláusulas. Se você 

acessar a internet, você vê um modelo do contrato daquele leilão específico. Enquanto que 

no mercado livre, não. Vou tratar um exemplo. No Sul, a Honda, fabricante de veículos, 

resolveu montar um parque eólico pra ela mesma, pegou 100 milhões, aprovou no Japão, 

pegou 100 milhões, construiu um parque eólico pra gerar sua própria energia no mercado 

livre, é dela. Se sobrar um pouco, a usina que ela montou, que tem um CNPJ de gerador, 

pode vender o excedente pra alguém. Isso é mercado livre, é um contrato que ela entrega 

energia no mês a mês, e também pode viabilizar uma usina eólica. Mais ainda, nos últimos 

dois anos, o ambiente que mais vai fazer a eólica crescer, que mais fechou contratos de 

demanda, foi o mercado livre, 2018, 2019. Vendemos energia mais no mercado livre pra 

vários clientes que queriam comprar energia livremente do que no mercado regulado. E é o 

que deve acontecer nesse ano e no ano que vem também. E como o consumo caiu muito, 

essas distribuidoras tão até com contratos de compra de energia sobrando. E é por isso que 

eu até pedi pra postergar essa nossa reunião de hoje porque o governo está criando uma série 

de ações pra socorrer as distribuidoras de energia hoje, porque a carga caiu muito. Então a 

carga caiu, a receita caiu demais. Então o governo tá criando um mecanismo pra emprestar 

dinheiro pras distribuidoras. Agora, imediatamente, é um rombo de mais ou menos uns 15 

bilhões de reais, pra 3 meses. 

EDR1: E tem um terceiro aspecto, que é o aspecto do financiamento. Me parece que 

realmente houve caminhos muito difíceis. O próprio programa de incentivo às fontes 

alternativas, o Proinfa, ele tinha já, se não me engano, estabelecido que seria dado um 

financiamento, além daquele que foi criado, aquele mecanismo da Conta de 

Desenvolvimento Energético, seria pra abater essa tarifa de transmissão e distribuição, ele 

também fez uma ponte em relação ao Bndes pra que começasse o financiamento pros 

produtores independentes que tivessem interesse em fazer a produção. Eu imagino que foi 

um longo caminho de financiamento, houve mudanças, parece que, se não me engano, eu 

encontrei um dado de que em 2012, teve uma mudança de metodologia também de 

financiamento. Não sei se é aí que entra aquele financiamento que chamam hoje de Finame, 

e aí ele trouxe algumas exigências. Então quando a gente fala sobre obstáculos, barreiras, o 

financiamento, eu não sei se sinteticamente, porque a gente pode retomar essa questão mais 

pro final aqui do nosso bate papo, mas a gente pode resumir esses problemas de 

financiamento em alguns pontos, ou como a gente poderia resumir essa questão? 

EDO: Eu vou ser bem breve agora pra você entender ... 

EDR1: E depois a gente detalha. 
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EDO: ... porque tem materiais que vão ajudar. Na ABEEólica nós montamos um 

manualzinho de financiamento. No Proinfa eu diria que foi mais fácil. Porque o contrato de 

venda de energia do Proinfa foi um contrato compulsório. O gerador aderia ao programa, ele 

sabia qual era o preço que ele ia receber, foi um preço estipulado pelo governo, e o 

comprador de energia obrigatoriamente recebiam as distribuidoras que iam cobrar da nossa 

conta o Proinfa. Então o banco já sabia que era uma compra compulsória, as distribuidoras 

são ótimas pagadoras e isso já estaria embutido na nossa conta de energia elétrica pra nós 

financiarmos a eólica e cobrou um preço razoavelmente alto na época ... mas a melhor 

política que eles tiveram pra incentivar a trazer a eólica pro Brasil ... e ver que ela gerava 

mesmo. O Bndes naquela época, 2003, por exemplo, pra financiar a eólica do Proinfa não 

foi um problema, porque era uma compra compulsória. O que aconteceu de lá pra cá? O 

Bndes, depois dessa reunião do Proinfa, criou uma regra que era a seguinte: “eu financio o 

parque eólico pra você, só que pra eu financiar esse parque eólico, a máquina, o aerogerador, 

esse equipamento aerogerador, ele precisa estar cadastrado no Finame do Bndes. E o que é 

o Finame? É uma política de conteúdo nacional. Equipamento precisa atender certos 

requisitos pra ser fabricado no Brasil. E qual era a regra? A regra era a seguinte. Bastava 

entregar as notas de tudo o que você comprou e o banco fazia uma conta. Você tinha que 

atingir 60% de conteúdo nacional usando dois indicadores. Os dois tinham que atender 60%. 

O financeiro, então o Bndes pegava todas as notas e via tudo que foi comprado no Brasil, e 

se desse 60% do dinheiro, o projeto custou 100 e você gastou 60 com produtos adquiridos 

no Brasil, atingiu o item financeiro. E outra, o peso [massa]. Pegava todas as notas e somava 

o peso de tudo. Se o peso de tudo atingisse 60% do peso total, estava garantido o conteúdo. 

É uma regra não tão inteligente, porque tinha muito concreto, muito aço que no parque eólico 

... a parte financeira tá ok, mas peso não fazia sentido. Com essa sede, essa vontade de trazer 

empresas pro Brasil, que elas estavam vindo, veio essa regra de 2012, publicada em 

dezembro de 2012, passando a valer a partir de janeiro de 2013, que era uma regra mais 

qualitativa. Pro equipamento estar no Finame, ele precisaria nacionalizar alguns 

componentes que o Bndes colocou na lista que ele tinha que nacionalizar. Ou de uma lista 

de 5, ele tinha que nacionalizar 3, com uma determinada data, escalonada de janeiro de 2013 

a janeiro de 2016. E aí eu tenho um materialzinho sobre o Finame pra te mandar. Depois, no 

final do ano passado, veio uma nova regra substituindo essa de dezembro de 2012. Também 

com conteúdo local. Só que eu diria que essa nova regra flexibilizou um pouquinho. Ela abre 

um pouquinho pra quem não quiser nacionalizar um ou outro componente, ela não vai 

precisar mais. É uma pequena abertura, porque os equipamentos evoluíram muito de 
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tamanho e aí os fabricantes começaram a encontrar gargalos no Brasil pra encontrar 

fornecedor daquele tamanho de equipamento, porque os ...  

EDR2: Foi no final do ano passado essa mudança? No final do ano passado, 2019, 

só que eles mudaram essa regra que eles flexibilizaram, é isso? A política do componente 

nacional, mas também não acabaram com ela, e foi no ano passado, final de 2019? 

EDO: Foi. 

EDR2: Vai ser interessante, porque a gente já tá no governo ... mandato do Paulo 

Guedes, que em tese é muito liberalizante, mas ele ainda assim manteve um pouco da ideia 

do componente nacional. 

EDO: Manteve. Nos preocupa uma abertura muito grande porque se abrir totalmente 

... quem quiser importar máquina pode importar, instalar no Brasil, não tem problema 

nenhum. Mas usar financiamento do Bndes pra financiar máquina importada, aí é 

complicado, porque as pessoas vão trazer máquina da China, simples assim. E isso não seria 

só no eólico, são vários [...] que isso pode acontecer. Mesmo pagando um pouquinho mais, 

porque a gente tem uma série de usos que ... não tem, por exemplo. Nós temos com muito 

orgulho muitas fábricas, muitas empresas da cadeia produtiva como um todo no Brasil e que 

estão evoluindo tecnologicamente também, que empregam muitas pessoas, os equipamentos 

muito modernos que são fabricados no Brasil. 

EDR1: Como as políticas de incentivo, na sua percepção, elas têm atendido à 

superação dessas barreiras, essas três barreiras? Tem alguma que se destaca ou se destacou 

nesse histórico? Porque a gente está fazendo um retrospecto do histórico pra entender esse 

crescimento da energia eólica. Você vê essa correlação das políticas de incentivo com a 

superação desses obstáculos, ou com o que antes era um obstáculo, mas a política atendeu. 

Como você enxerga esse processo? 

EDO: Tirando o Proinfa, que fica claro na literatura o apoio que o governo deu, e 

com o Proinfa foi possível desmistificar, começar a desmistificação, que a eólica gerava 

bem, o apoio do governo para a expansão da transmissão, acreditando que os parques, que 

as bacias eólicas, as bacias de vento, onde tem muito vento no Brasil, porque tem regiões no 

Brasil que tem muito vento. São Paulo não tem. Rio de Janeiro não tem. Espírito Santo, 

muito pouco. Alguns locais do Rio Grande do Sul, do interior da Bahia, próximo do litoral 

do Ceará e um pouco do interior do Piauí, o governo acreditou e leiloou linhas [...] de 

transmissão, acreditando no setor eólico. Que são grandes passos que o governo tem dado 

acreditando na energia eólica. Uma política de expansão da transmissão. Nós fizemos um 

estudo muito grande ... em 2015 pra 2016, pra ajudar o governo a leiloar linhas de 
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transmissão. Contratamos uma grande consultoria do setor elétrico, visões e propostas pra 

melhorar a transmissão no setor elétrico brasileiro. Esse é um ponto. Um outro ponto ... 

porque o BNDES eu entendo como um banco do governo, banco que nos ajudou muito, 

através de reuniões, eventos, mudança de contrato, mudança de requisitos para 

financiamento, requisitos financeiros mesmo, pra que a eólica avançasse no mercado livre. 

A energia eólica avançou muito no mercado livre nos últimos três, quatro anos, por conta de 

políticas implementadas através do BNDES. Se o BNDES não tivesse feito operações, na 

forma de financiamento para o mercado livre, nós teríamos uma expansão muito mais tímida 

do que a gente tem hoje. Aí eu vou precisar de mais tempo pra explicar, mas eu mando a 

apresentação que o BNDES fez pra gente há pouco tempo, e de forma escrita eu mando pra 

vocês também. Eu tô fazendo essas promessas porque às 16:00 eu tenho um “webinar” com 

a nossa assessoria política e assessoria parlamentar de Brasília, que vai fazer uma 

apresentação de trinta minutos [...] depois desse bate papo, eu posso até continuar essa nossa 

conversa [...] Até daqui a pouco. 

[INTERVALO] 

[ÁUDIO 2] 

EDO: Qual foi o grande apoio que veio do governo através do BNDES pra energia 

eólica expandir no mercado livre? Eu vou começar pela dificuldade. Por que que a gente não 

conseguia colocar projetos eólicos no mercado livre pra vender pra quem a gente quisesse? 

Porque quando eu fazia contratos com compradores de energia, comercializadores que 

compram e vendem, o banco avaliava como um alto risco de inadimplência e o banco então, 

“eu não vou emprestar dinheiro pra você, porque tem muito risco de você não receber no 

mercado livre”. No mercado regulado, é um contrato de 20 anos pra grandes distribuidoras, 

o risco é muito menor. E também o banco não aceitava que, pelo menos no começo, que o 

parque eólico tivesse uma parte, uma quantidade de energia descontratada. “Eu tenho um 

contrato com uma GM por 10 anos”. “Só que esse contrato com a GM, ela consome 30% da 

minha usina”. “E os outros 70%”? Aí o BNDES fazia uma conta de fluxo de caixa desses 

70% com preço de energia muito baixo, que não viabilizava o meu projeto. O que o BNDES 

fez? O BNDES fez uma conta que, mesmo a parcela descontratada de projeto, ele tem uma 

remuneração no mercado, com base num preço utilizado pelo mercado que é o preço de 

liquidação das diferenças, o famoso PLD, recalculado toda a semana, publicado como se 

fosse um preço de uma bolsa de energia, que é publicado toda sexta-feira pra semana 

seguinte. E aí o BNDES resolveu estabelecer um fim pra esse preço, pra ela fazer o fluxo de 

caixa da parte descontratada da usina. Usando R$ 90 como base. Antes ela usava R$ 30 e 
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poucos, R$ 39. Ela subiu e melhorou o fluxo de caixa dos geradores [...]almente, através de 

uma conta, que fez com que as usinas conseguissem financiamento no mercado livre. E mais 

recentemente, final do ano passado [2019], o BNDES aplicou uma regra mais nova ainda, 

não usando mais R$ 90, usando 130 pros primeiros 5 anos, 120, 110, e assim sucessivamente, 

pra parcela descontratada, melhorando mais ainda o fluxo de caixa do gerador eólico, fazer 

com que ele conseguisse de uma forma melhor o financiamento. O financiamento pros 

projetos eólicos melhorou muito, com eu disse, forma de conseguir e tudo o mais, esse 

financiamento. Acho que vale a pena também comentar com vocês, eu não diria, não é um 

carimbo isso aqui, é uma política pública. Mas o governo, o Ministério de Minas e Energia 

precisa montar um leilão, ele publica uma portaria no diário oficial, criando um leilão de 

energia, pra atender o mercado. E essa energia começa a ser entregue a partir de janeiro de 

2025. O governo, o Ministério de Minas e Energia escolhe quais as fontes de geração que 

vão participar daquele leilão. Mas que critério que eles usam? Eles usam o planejamento da 

EPE, o tal do PDE, que é pra dez anos pra frente. Só que se não quiser usar parâmetros, e na 

cabeça do Ministério, “nesse leilão eu vou contratar só termelétrica e grandes hidrelétricas, 

vou deixar eólica e solar de fora”. Ele deixa, ele pode fazer isso. Só que ao longo dos últimos 

anos, desde 2009 pra cá, sempre tem colocado eólica nos leilões. Ou seja, ele sempre quer 

contratar um pouco de eólica nos leilões. E aí tem uma demanda, por exemplo, todas as 

distribuidoras do Brasil, são mais de 40. São Paulo tem a Enel São Paulo, no interior tem a 

CPFL, na Baixada tem a Elektro, e outras distribuidoras. Elas declaram pro governo o quanto 

que elas querem comprar de pacote, é um valor confidencial, que só o governo sabe o quanto 

que todas querem comprar. Aí o governo faz uma conta: “Bom, no leilão eu vou contratar 

mil lotes. Vamos fazer o seguinte, vamos separar 100 pra térmica, 200 pra eólica, 50 pra 

solar, ele faz essa divisão. E no cômputo dessa divisão ao longo dos anos, que ele tem 

carimbado quanto vai pra eólica, tem sido muito bom. Então não tá escrito lá, não é uma 

política pública, mas é uma decisão de governo contratar renováveis ao longo do tempo, 

promovendo uma certa transição energética, que se fala muito, mas o Brasil já tem. Tem 

uma confusão porque o Brasil tem uma base na matriz elétrica de muita hidrelétrica, que é 

considerada renovável. Mesmo as grandes hidrelétricas são consideradas como renováveis. 

Tem impactos ambientais, uma série de questões que precisa colocar na mesa, mas a matriz 

elétrica brasileira já é muito renovável. Agora, vieram as novas renováveis, que são eólicas, 

solar, biomassa ... a própria biomassa, o gás de aterro sanitário, dentre outros. Tem sido uma 

política, tem sido uma diretriz do Ministério de Minas e Energia contratar as renováveis. Aí 

tem dado muito certo. Agora, tem ano que não tem jeito. Esse ano é um ano de crise, um ano 
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que a carga caiu. Não adianta marcar. Nós temos um leilão programado pra maio, final de 

maio, junho. O leilão foi cancelado. Porque as distribuidoras não querem comprar energia. 

Por que elas não querem comprar energia pro futuro? Porque tá sobrando agora. A carga 

caiu no Brasil, caiu muito. Então não dá pra fazer leilão, não dá pra, “ah, só porque eu tenho, 

eu defendo eólica aqui no Brasil eu forçar o governo a contratar energia que não precisa”. É 

claro, a gente torce para que a economia cresça, que ela volte a dar sinais de crescimento a 

partir de 2021 e aí a gente faça uma transição maior ainda, tirando grandes termelétricas e 

colocando mais renováveis. Não dá pra colocar só eólica e solar e algumas hidrelétricas, 

como Belo Monte, Santo Antônio, Jirau, que são usinas que são a fio d´água, não tem grandes 

reservatórios. Uma hidrelétrica sem reservatório é crítico, porque não consegue guardar. É 

como se fosse uma eólica, quase uma eólica, porque depende da usina ter a correnteza de 

chover para gerar ou não. E a eólica depende do vento ou não. Na base da matriz elétrica há 

necessidade de hidrelétrica com reservatório, e talvez até algumas termelétricas menos 

poluentes, algumas a gás pra dar segurança no suprimento, estabilizar a rede, quando o vento 

parar, tem que ter backup. Tem que ter, não tem jeito. Se cair uma linha de transmissão, 

precisa ter uma reserva de potência para atender o sistema. Ele é bem complexo. Mas dá pra 

crescer de forma sustentável mantendo todas as fontes de geração. 

EDR2: Você considera uma proporção ideal da participação da eólica na matriz, 

dados todos esses problemas? 

EDO: Essa é a pergunta de um milhão de dólares [risos]. Sempre nos fazem essa 

pergunta, de quanto poderíamos colocar de eólica na matriz. Hoje nós ocupamos 9% em 

capacidade instalada, e em geração ... deixa eu dar uma olhadinha aqui ... em geração ... por 

exemplo, agora, eólica tá atendendo 7,5% do Brasil. No final de semana tava atendendo 

13%, de penetração. No país, no Brasil, nós não temos essa conta. Mas no mundo, dizem 

que uma penetração de 20%, 25%, 30% seria um nível razoável. Mas depende muito da 

matriz que a gente tem. Porque a gente vê nos países nórdicos, por exemplo, mesmo em 

Portugal, eólica já chegou a atender 50%, 60%, 70% do país por algumas horas. Só que toda 

uma malha interligada que garante, se o vento cair tem outras fontes. Então no Brasil, superar 

os 25%, 30% de penetração é possível, desde que se tenha uma expansão das outras fontes. 

Mas se o Brasil crescer, não sei nem por que atingir 20% não tem mais eólica, porque o 

Brasil vai crescendo pra manter a proporção, se colocar mais eólica então todas as fontes 

vão acabar crescendo. O problema que a gente tem é aquela gangorra que a gente tem no 

Brasil. Então, melhorando ... 
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EDR1: A ideia, por exemplo, digamos assim, num cenário ideal, chegando de 20% a 

30%, isso implicaria na verdade a diminuição, não sei, talvez hidrelétrica numa mesma 

proporção? Eu tenho visto algumas posições dizendo que a ideia é recuperar essa perda de 

reservatórios que a hidrelétrica ... não só de reservatórios, mas como você falou, quando tem 

investimento, é numa usina a fio d´água, porque as grandes barragens também representam 

um problema. Seria nesse raciocínio, quer dizer, diminuir um pouco a hídrica, que seria uma 

renovável “antiga”, pras novas renováveis? 

EDO: Primeira frase sua, ok, é isso. Eólica aumentando participação, diminuiria a 

participação das outras. Por exemplo, hidrelétrica. Você vê esse movimento de fazerem 

hidrelétricas com reservatório. Ocorre que o Brasil não tem tantas reservas pra colocar 

hidrelétrica com reservatório. É uma dificuldade ambiental gigante colocar. Mas é possível, 

ainda existem uns potenciais, só que a maior parte das hidrelétricas com grandes 

reservatórios, instaladas hoje, que são as antigas, elas não produzem aquele dado de placa 

que ela tem quando nasceu, quando foi criada. Por uma série de motivos. Quando ela foi 

criada, ela tinha uma quantidade de reservatório. Ocorreu o assoreamento desse reservatório, 

ele tem menos água armazenada. Segundo, existe o uso múltiplo dessa água que é muito 

grande. Tem muita gente retirando água desse rio, do que tinha há 20, 30 anos quando elas 

foram ... além de rendimento de máquina e o regime de chuvas também. É um desafio pro 

governo atual revisar o potencial das hidrelétricas instaladas, porque elas não geram, elas 

geram menos. Nós ocuparíamos um espaço que já nem, elas nem estão ocupando mesmo. 

Essa geração ela já não ocupa mesmo. Já não está ocupando. Mas sim, elas vão perder um 

pouco de espaço. E também vão perder um pouco de espaço, observe, termelétrica a óleo 

[...] a termelétrica a óleo [...] preço [...] pros próximos anos, ela serão substituídas por 

hidrelétricas, por eólica e também por termelétricas a gás. 

EDR1: Você enxerga nesse período, digamos assim, o Proinfa, ele foi uma política 

que foi sendo desenhada na crise, daquela crise de 2001, 2002 [...], ela efetivamente só entrou 

em prática em 2004. Então esse é o período mais ou menos que a gente começa a nossa 

pesquisa. A gente faz um olhar histórico, olha no passado e vai, enxerga mais ou menos, 

tamo pensando numa data, talvez até 2018, pra olhar esse fenômeno do crescimento da 

eólica. Você diria que em todo esse momento, ou talvez de maneiras diferentes ... mas em 

todo esse momento, de 2002 a 2018, ou talvez de maneiras diferentes, durante esse período, 

parte do crescimento é devido a esse potencial que tá sendo descoberto, que tá sendo 

reconhecido pelo Estado, então o Estado está confiando que esse potencial eólico existe e 

pode crescer, e ao mesmo tempo com uma perda ... como você falou ... não é que isso vai 
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ser tomado em energia eólica em relação à hidrelétrica, porque ela já não está aproveitando 

esse potencial, ou seja, já é um potencial que não tem ... então você vê dessa forma em todo 

esse período de maneira uniforme ou você acredita que em algum momento isso acelerou ... 

você vê alguma relação desse fenômeno com o crescimento? 

[1349] 

EDO: Ótimo ponto. Tivemos sim, num passado entre ... 2009 foi um leilão pra eólica 

começar, mas nos últimos anos, a energia eólica, ela acabou participando mais dos leilões e 

indo pra mercado livre por alguns motivos. Primeiro, uma falta de recurso mesmo das outras 

fontes. Hidrelétricas com muitos problemas pra se viabilizarem ambientalmente e tem uma 

confiança pra recuperar o nível da chuva, porque tava chovendo muito mal nos últimos anos, 

e o São Francisco com uma situação péssima nos últimos anos, que recuperou do ano passado 

pra cá, os reservatórios do rio São Francisco lá no Nordeste. Além da indecisão do gás, de 

onde viria gás, viria gás do Pré-Sal ou não, se viabilizaria, e questões ambientais do carvão 

que ele não sai do papel também por questões ambientais, e Angra 3, que era pra ter saído 

do papel, não saiu. Saiu todo aquele escândalo também, no âmbito da Lava-Jato, o Presidente 

da Eletronuclear foi preso, e hoje a Angra 3, metade dela ... sei lá, 30% dela tá construído e 

todos os equipamentos tão lá dentro de um galpão. Se quiserem tocar outra vez, vai custar o 

dobro do projeto original. Então a eólica acabou sendo protagonista, pegando, aproveitando 

esse espaço. Mas também o potencial eólico brasileiro, a qualidade do vento brasileiro é uma 

qualidade fantástica, que é algo que também, até nesse aspecto o Brasil é abençoado. Nós 

temos um dos melhores ventos do mundo, por conta da localização do Brasil. A pressão do 

mar entre o Brasil, continente americano, que age de tal forma que nós temos ventos alísios 

de baixa do eixo Equador e pra cima, que fazem com que a gente tenha uma qualidade de 

vento fantástica. Não tem furacão e não vai ter furacão por conta desse controle de pressão 

entre os dois continentes. Nós temos alguns fenômenos extremos que não são tão grandes, 

por conta das mudanças climáticas, mais pro extremo, ou mais pro extremo Norte, Nordeste 

ou pro extremo Sul. No Sul a gente vê pequenos tornados, Porto Alegre, por exemplo, ou 

divisa com o Uruguai, a gente vê, e o vento é muito bom. Sabendo que o vento é muito bom, 

eu instalo projeto eólico no Brasil, ele gera o dobro do que mesmo projeto geraria na China. 

Ou gera 50% mais do que mesmo projeto instalado nos Estados Unidos ou no Canadá. 

Quando instalo uma usina no Brasil, porque o vento é muito bom, eu consigo vender a 

energia por um preço barato. Na eólica a gente falar um preço barato, isso associado barato 

a qualidade, um conceito de ... então energia eólica vindo pro mercado livre, não porque ela 

é sustentável, é bonita, mas é porque o pessoal, o consumidor ... tem consumidores engajados 
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com sustentabilidade, mas o preço é competitivo. E por que o preço é competitivo? Porque 

o vento é muito bom. Deixando essa fórmula, o Brasil aproveitou a oportunidade de outras 

fontes não estavam muito bem, veio a eólica, as fábricas se instalaram, os investidores 

investem em outros países, americanos, ingleses, franceses, italianos, resolverem investir em 

eólica no Brasil. Além de algumas empresas brasileiras também.  

EDR1: Você comentou da termelétrica a óleo, realmente, por a matéria prima deste 

tipo de energia estar sujeita a mercados internacionais, isso também cria uma ... não sei se é 

uma volatilidade mas, você vê isso também como uma situação que não teria na eólica. Por 

exemplo, porque a matéria prima seria o movimento do ar e ... talvez a matéria prima 

problemática, não sei se você vai concordar na eólica, mas seria a questão mais da indústria 

mesmo. A facilidade que o Brasil tem de trazer os equipamentos, as pás, as torres, os 

aerogeradores, seria por aí mais ou menos? 

EDO: É, por aí. Por aí, mais ou menos. As termelétricas têm essa questão do 

combustível. Hoje taria ótimo, porque caiu o preço do barril de petróleo e os Estados Unidos, 

alguns preços negativos porque eles não tinha onde armazenar, nos primeiros meses da 

pandemia, mas isso é conjuntural. Tem toda uma discussão em torno do petróleo, do óleo, 

fornecimento ... 

EDR1: Seria uma situação extraordinária, que não tem relação com o que a gente 

observou nesse período 2002 a 2018. 

EDO: Existem inclusive publicações da Agência Internacional de Energia, Conselho 

Mundial de Energia, de que as renováveis serão a alavanca também, junto com outras 

atividades, pros países se recuperarem empregos e tudo o mais. Amanhã eu vou participar 

de uma “live” com a Belco e no meu último slide eu vou colocar essa notícia, da importância 

das renováveis, essa recuperação econômica [...].  

EDR1: E das políticas de incentivo, você já citou algumas aqui, a gente falou do 

Proinfa, falou dos leilões, falou dos financiamentos ...  

EDO: Tem também as tributárias. 

EDR1: Sim, as tributárias também. Tem aí uns programas que a gente viu no decorrer 

do tempo, de incentivo fiscal. Tem o REIDI, que é o regime de incentivo pra 

desenvolvimento de infraestrutura. Ele dá uma isenção de PIS/COFINS pra aquisição de 

equipamentos no período de cinco anos. Tem convênio dos estados, São Paulo, Rio Grande 

do Norte ... em relação a ... com a Fazenda, pra conseguir isenção de ICMS quando a 

operação envolve a aquisição de equipamento. Tem isenção de ICMS na energia do 

consumidor que participa do “net metering”, que é aquele sistema de energia, metragem 
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líquida. O consumidor é um “prossumidor”, ele produz e também consome energia, ele 

recebe um abatimento em relação à energia ... 

EDO: Isso na geração pequena, na geração distribuída. Pra geração pequena tem ... 

EDR1: ... isso, pra micro, minigeração. Isso tocando no ponto de vista da isenção do 

ICMS, importação de aerogeradores [...]. Até mesmo pra aquisição de aerogeradores, 

também tem abate do imposto de importação. Como é que você vê, olharia o papel que esses 

incentivos fiscais ocupam? É um papel importante, é um papel complementar, é um papel 

exclusivo? Como você encaixaria, dentro dessa dinâmica de incentivos, as isenções fiscais? 

EDO: Sim, são importantes. O REIDI é uma isenção importante em relação à 

PIS/COFINS pra aquisição dos equipamentos do parque eólico. O que você comentou sobre 

algumas isenções de ICMS estadual, nós temos o Convênio 101 de 97. Esse convênio dá 

isenção do ICMS pra venda do equipamento. O que acontece é que alguns estados também 

dão, mas de forma duplicada, porque o 101 é um convênio de todos os estados, mas tem 

estado que já dá também e às vezes ele pode aumentar um pouquinho ou não a abrangência 

do 101 de 97. Se você entrar no Confaz, você vai perceber que ele sempre é prorrogado. A 

última prorrogação dele se não me engano vai até 2028, que dá a isenção do ICMS. São 

apoios importantes que ajudam a eólica a se desenvolver, já ajudaram muito. Agora nós 

temos uma discussão, sendo bem sincero pra vocês, o setor elétrico brasileiro está com uma 

maturidade que já chegaram a ocorrer as seguintes discussões, essas políticas deveriam ter 

sido dadas, mas com uma data de validade. Por quê? Porque agora todos os investidores já 

contam com isso, só que no final das contas eu não pago PIS/COFINS, eu não pago ICMS, 

mas esse é um, tipo, eu tenho isso, mas é algo que por um lado, a população acaba pagando 

por outro lado, porque isso estão sendo impostos que podem ser utilizados ... recolhendo 

bem esse imposto seria utilizado pra própria população. Seria contrapartida pra população. 

Então do ponto de vista ... isso tem pras outras fontes. Então eu fico competindo no mercado, 

tentando vender energia mais barata, só que o outro também tem alguns incentivos, o outro 

também tem, o outro também, e fica nessa guerra. Se tivessem dado uns cinco anos de 

isenção de PIS, Cofins, ICMS, pra eólica se estabelecer as fábricas. E aí depois de um tempo 

cada um tem o seu próprio preço pra vender, e aí a população escolhe de quem quer comprar. 

Para leilão o governo faz uma política pra pegar independente do preço quanto que ela quer 

de matriz pra manter as indústrias funcionando, e o mercado livre, os consumidores 

compram energia daquele que entendem que é competitivo, que é sustentável, e dentro da 

cesta de produtos de cada fonte de geração você teria isso. Mas aí cada setor fica agarrado 

com seu benefício e não quer soltar. Ficam créditos acumulados. Resumo, são incentivos 
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que já foram muito mais importantes do que hoje. Mas os investidores contam com esses 

incentivos nos seus preços para os negócios. Se fossem retirados, e se fossem retirados para 

todas as fontes de geração a partir de uma determinada data pro futuro, pra novos contratos, 

eu creio que não haveria tantos problemas tendo em vista que todos os setores já estão 

maduros, novas outorgas de parques eólicos a partir de janeiro de 2021, de janeiro de 2022, 

não tem mais nenhum tipo de incentivo. E cada um vai vender pelo próprio, pelo preço que 

custa mesmo. Não seria algo péssimo, não seria algo ruim, todos estão bem estabelecidos. 

EDR1: Na prática isso não acontece? Porque estou entendendo que se essa isenção é 

pra aquisição daqueles equipamentos, torre, pá, aerogerador. O empreendimento só vai 

precisar disso no momento da instalação dele, antes de entrar em operação. Não sei quanto 

tempo leva isso, são cinco anos ou mais, pelo menos do ponto de vista do planejamento, sem 

contar que tenha acontecido algum problema, algum percalço. De certa maneira, isso já não 

tá limitado no tempo pela própria condição de funcionamento desses parques? 

EDO: O Convênio 101 de 97, supondo que ele valesse até 2020, muito tempo. Só 

tem desconto quando compra os equipamentos. Só que tem usina nova, tem mais usina. 

Então pra toda usina nova eu continuo dando o incentivo. É pra isso, pra todas as usinas 

novas. Só que as usinas novas, as que serão construídas, se eu tirar o incentivo do ICMS, do 

PIS/COFINS e tudo o mais, a energia, ao invés de vender por 150, eu venderia talvez por 

170 reais, porque eu vou pagar mais caro os equipamentos. Só que isso aconteceria de 

qualquer forma porque mesmo assim continuaria competitivo porque a eólica já está 

instalada, a questão logística está tudo mais ou menos encaminhada. Mas retiraria o incentivo 

de outras fontes. Então não só a eólica ficaria 10, 15, 20 reais mais caro no preço da energia, 

mas outras fontes também ficariam 5, 8, 10, solar também, todo o mundo. Então é uma crítica 

que o setor elétrico, ou às vezes o eólico serve, porque se dá um incentivo que é perene pra 

todo o mundo ... só que no começo o preço do MW instalado era bem maior, era 7, 8 milhões 

pra se instalar um MW de eólica. Hoje, claro, considerando o incentivo, fica, 4, 4 milhões e 

200 o MW. Porque os processos ficaram todos já muito bem conhecidos no Brasil. É isso. 

EDR2: Nessa linha, no seu entender ainda é necessário novas medidas pra incentivo 

às eólicas, ou quais ainda? 

EDO: Não, não há necessidade. Inclusive frase da minha presidente, ela fala assim, 

“pra eólica continuar crescendo no Brasil, basta o governo não atrapalhar”. O setor privado 

está bem construído, fábricas, processos, empresas, todos os fornecedores de peças, 

componentes e serviços. Temos uma fábrica de pás no estado do Ceará, ela importa muita 

pá pros Estados Unidos. Alguns componentes a gente já chegou nós importarmos pra China, 
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então não precisa. Se em algum momento vocês forem estudar a eólica offshore, aquela que 

vai no mar, aí talvez pra essa que vai pro mar precisaríamos por um período algum tipo de 

apoio, de isenção, de alguma coisa pra colocar as primeiras, pra impulsionar, que foi o que 

aconteceu com as eólicas onshore, em terra, lá no passado. Mas falando das que a gente tem 

hoje, mais não precisaria. 

EDR2: Só uma nesse sistema de leilão que vai contemplar uma contendo as eólicas 

especificamente. 

EDO: Exatamente. 

EDR2: No seu entender, acho que vai nessa linha dessa questão dos incentivos que 

são perenes. Como essas políticas de expansão conciliaram outros interesses, seja os 

consumidores que às vezes tem que arcar com as tarifas, TUST e TUSD, sejam os 

ambientais, porque no fim a eólica também tem algum impacto ambiental, como você vê 

isso, que isso foi conciliado? 

EDO: Primeiro relacionado a impactos ambientais, essa conciliação do crescimento 

da eólica com os impactos que ela promove. A eólica tem um impacto ambiental 

principalmente na sua construção, assim como todas as usinas. Pra fazer aquela fundação, 

que é uma grande fundação. Precisa ter aprovação do órgão ambiental estadual, do IPHAN 

e o patrimônio histórico e artístico nacional, precisa suprimir vegetação, precisa fazer 

acessos. O que a gente percebeu foi uma aceitação boa da população como um todo por 

conta da geração de emprego local, das audiências públicas, que foram muito bem 

estruturadas através de uma legislação que foi única pro setor eólico, que a antiga Ministra 

de Minas e Energia, Izabella Teixeira, Ministra de Meio Ambiente, fez. Ela criou uma 

resolução Conama específica pro setor eólico em 2014. E muitas c[...] que deu um 

regramento bem transparente do que tem que ser feito pra se licenciar adequadamente um 

parque eólico. Então a população em geral tem uma boa aceitação por conta do visual, por 

conta do emprego que é gerado na região. E também as eólicas, diferentemente de outras 

fontes de geração, ela aluga a área, ela aluga a terra. Então ela aluga grandes áreas e paga 

arrendamento para os proprietários. Nós contratamos um estudo, a gente deve publicar em 

dois meses, mas por ano a gente arrecada no Brasil, a gente paga de arrendamento numa 

faixa de 280 milhões, 300 milhões de reais, talvez, distribuídas pelas famílias no Brasil nos 

parques que eles tão operando, com cerca de 15, 16 GW instalados. Então daqui a pouco, 

dobrando a matriz, daqui a uns dez anos talvez, um pouco menos, a gente esteja distribuindo 

quase 1 bi por ano de arrendamento para os donos daquelas terras, principalmente no 

semiárido nordestino que, o que ele plantava, não nascia, nada. Mas tinha vento, ele sabia 
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que o vento era uma fonte de renda. Então ele recebe arrendamento, e algumas empresas, 

não todas mas algumas, fazem sistemas de captação de água e tal, doação de máquina, então 

também além de receber arrendamento, estão conseguindo atividades também de 

subsistência e ter esse ... diferente de países como França, Reino Unido, que a população 

não quer eólica perto da casa deles. No Brasil, hoje, é o contrário. Nós temos algumas 

universidades, Federal de Pernambuco, Federal do Ceará, que temos algumas discussões de 

alto nível em relação a uso, ocupação da caatinga, que é bem lá do Nordeste, mortes de 

morcegos, por exemplo, mas que no nosso entendimento estão bem equacionadas, são bem 

estudadas. Têm impactos, mas são muito bem monitorados. Não é o que acontece, por 

exemplo, nos Estados Unidos, a legislação ambiental pra parque eólico é muito mais branda. 

No Brasil, você não instala um parque eólico em nenhuma rota migratória oficial. Não 

instala. Você tem que desviar. Se tiver sítio arqueológico, tem que resgatar e dar destinação 

correta, pára a obra. Achado arqueológico pára a obra. Funciona. Claro, o investidor não 

quer parar a obra. Ele contrata pessoas muito boas, só que ele já passa por todo esse trabalho 

porque tem agilidade pra fazer. Nós temos um evento com o IPHAN em 2013, foi fabuloso. 

A quantidade de inscrições com testes, achados arqueológicos que as empresas têm, 

montando museus. É algo que conta muito da história com esse trabalho arqueológico que 

tem. 

EDR2: Quando você fala que não licencia quando tem rota migratória, isso não deve 

tar em nenhuma norma específica, deve ser um entendimento do Ibama, ou dos órgãos. 

EDO: Na Resolução Conama 462, ele tem uma boa diversificação. Distância, 

distância de residências, por exemplo. Tem investidor no Brasil com problema porque na 

antiguidade, lá muito tempo, ele colocou um parque eólico muito perto de residências. Hoje 

ele não pode mais, por conta da Resolução Conama 462. Tem que contar 400 metros, tem 

que fazer medição de ruído, uma série de questões. Agora, tem muito assunto, é bem 

complexo colocar um parque eólico de pé. Eu mandei aí um guia, um PDF que se chama 

“guia”, ali tem o passo a passo de como se põe um parque eólico em pé, um documento que 

tem já uns quatro ou cinco anos, mas ele é bem bacana pra entender um pouco de como que 

um parque eólico começa até ele entrar em operação, projeto operativo. 

EDR1: No seu entender, que fatores têm mais peso na decisão do particular de 

empreender na fonte eólica? O que você considera que é aquilo que mais tem preponderância 

na hora de se decidir por essa empresa em energia eólica? 

EDO: Vou responder dando alguns exemplos. Nós temos uma empresa chamada 

Casa dos Ventos, no Brasil. É o investidor brasileiro, o Mário Araripe, que era dono da 
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Troller. Ele vendeu a Troller. Por que que ele é dono de uma empresa eólica? Por que ele 

investe na eólica? Porque hoje o Brasil possui uma base de regulação muito consistente pro 

investidor, que dá uma segurança muito grande pro investidor, investir em parque eólico no 

Brasil. Porque os contratos, os leilões são bem modelados, os contratos são respeitados, a 

regulamentação da Aneel vem embasada, a legislação ambiental é transparente, não significa 

que não temos embates com o órgão ambiental. Mas os técnicos sabem tudo o que o espera. 

Então todo esse arcabouço regulatório. E segundo, a oportunidade de investir num projeto 

de infraestrutura de longo prazo com uma previsão de retorno financeiro muito mais seguro, 

porque ele sabe o quanto ele vai investir naquele parque eólico, o contrato tá feito, 

dificilmente você vai ver alguém, um comprador de energia de parque eólico abrindo 

contrato, gerador tendo problema, é muito difícil. Tem uma série de seguranças nesse 

aspecto. E a qualidade do vento brasileiro torna o projeto competitivo. Então é um projeto 

socialmente aceitável, ambientalmente aceitável, o vento no Brasil é muito bom, a legislação 

do setor elétrico é muito bem montada. Numa “live” da semana passada com o secretário 

executivo do Ministério da Economia, o braço número dois, governo Guedes, ele falou: 

“quando eu estava na Apeel, eu via a Aneel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica 

como um exemplo de agência de regulamentação”. Isso tudo. Acho que é isso. O recurso é 

muito bom, a legislação, o respeito aos contratos são muito bem vistos. E tem financiamento, 

tem transmissão, tem logística, tem uma série de pontos que fazem com que o investidor 

tenha segurança. Isso no primeiro exemplo do investidor brasileiro. E agora nós somos 

procurados na ABEEólica pela Shell, pela Total, todas pelo setor petróleo, pela BP, pela 

Enesa. A Petrobras já é dona de parque eólico. Então essas empresas que investem em 

petróleo e tudo o mais, onde elas atuam no mundo ... o mundo não está mais aceitando de 

forma tranquila a poluição. Essas empresas precisam ter ações sustentáveis. Essas empresas 

já estão no Brasil e vão investir em energia eólica ou solar e outro. O eólico eles já estão 

dando projetos por conta de todos esses motivos que eu coloquei. O potencial, 

disponibilidade de área, regulamentação e consumidores querendo comprar energia eólica. 

Tem um grande banco que comprou grande quantidade de energia eólica recentemente, um 

grande banco brasileiro, e que ele deve fazer ações em breve, inclusive na imprensa, sobre 

esse carimbo que as agências terão de ver por ter comprado energia eólica. Pedindo 

autorização pra gente, uma série de discussões que a gente tem com esse banco, com o 

vendedor da energia, pra essa divulgação. Essa mudança também, essa conscientização 

maior. 
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EDR2: A política com o Proinfa ela começa talvez por uma preocupação em 

segurança energética. Mas depois você acha que os objetivos ambientais se ... quais seriam 

os principais motes que o governo ... a promover, fazer tudo isso que foi feito ao longo desses 

vinte anos? 

EDO: Um ponto que ajudou muito depois de 2009 foi o preço da energia eólica, 

porque o Proinfa eles pagaram caro. Pagam, o contrato tá vigente até hoje. Pagam caro na 

energia vendida pelo Proinfa, da eólica e de outras fontes. E aí resolveram fazer um leilão 

em 2009, que nós fizemos uma missão na ABEEólica, pra Espanha, levamos o Ministro, e 

quando ele voltou, ele falou: “vou fazer um leilão específico pra eólica”. E o resultado desse 

leilão foi que o leilão é por preço. Vende energia quem ofereceu o menor preço. Então ele 

viu que as eólicas podiam vender energia elétrica por um preço muito competitivo. E nos 

anos seguintes também. Então esse foi o principal divisor de águas. Porque se a eólica ficasse 

vendendo energia, fosse pro leilão e tentasse colocar o preço do Proinfa, o preço maior, a 

eólica não estaria onde está hoje. O efeito contrário foi com as pequenas centrais hidrelétricas 

e com as usinas da biomassa. O governo fazia o leilão, deixava um pouco pra eólica, um 

pouco pra biomassa, um pouco pra PCH. Eólica vendia energia a 120, e as outras a 200, 180. 

Só que é o consumidor que vai pagar essa conta. O que o governo começou a fazer nos outros 

leilões? Deixar o espaço maior pra quem? Pra quem vendia energia mais barato. Porque o 

consumidor que vai pagar essa conta. Então foi o mérito da qualidade do vento brasileiro e 

também dos investidores que vieram investindo. Não foi uma política [...]. Porque se a eólica 

não fosse competitiva, não adiantava ser ambientalmente correta ou a legislação ok, o 

investidor querendo colocar [...]. O governo não colocaria ela como predominante nos 

leilões. 

EDR2: Vamos ao pontapé inicial, lá atrás no Proinfa. O que você acha que motivou 

o governo? 

EDO: Naquela época, tem uma conselheira Laura, e que é nossa conselheira, ela é 

presidente de uma empresa hoje, ela comenta muito isso, que ela trabalhava no Ministério 

de Minas e Energia. Tinha um lobby muito forte das empresas que o governo precisava 

incentivar as energias renováveis. De alguma forma o governo precisava criar um programa, 

precisava incentivar as energias renováveis, mesmo que custasse um pouco mais caro. E as 

empresas ficaram nessa discussão. Na época, era Ministra de Minas e Energia, era a Dilma, 

a Ministra [janeiro de 2003 a junho de 2005]. A Elbia era assessora econômica da Dilma, 

era chefe da assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia. Trabalharam juntas e 

eles viram que precisavam, tavam pensando, mas como fazer? “Vamos fazer um programa 
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de incentivo”. “Tem que ser uma venda compulsória e o consumidor vai pagar essa conta”. 

Vamos chamar as empresas, foram se reunindo, colocando os planos, as propostas do que 

poderia ser feito. E aí se juntaram quatro técnicos do Ministério e disseram: “Vamos 

contratar 1 giga de cada fonte, mil megawatts de cada fonte, e pelas nossas análises 

financeiras, o preço que nós vamos pagar é no máximo isso aqui”. “Quem quiser é isso aqui 

o máximo que a gente paga”. “E aí vamos abrir uma chamada pras empresas inscreverem 

seus projetos”. “Aqueles que tiverem licenciamento ambiental e comprovarem porte 

financeiro a gente vai abrir pra dar um giga ou 1.1 giga”. E acabou ficando 1.1, mas a eólica 

acabou contratando um pouquinho mais. Mas o governo, com a vontade de governo, com a 

vontade dos investidores, e criando uma fórmula, a expectativa de que o Brasil crescesse 

muito. Então o impacto na tarifa não seria tão grande, porque não eram 10, 15, 20 gigas. 

Foram 3 gigas, mas com um valor um pouco mais caro do que as outras fontes vendiam. 

Termelétrica sempre vendeu muito mais caro do que eólica. Então foi esse o movimento. E 

que foi ótimo. Se não tivesse, não sei como estaríamos hoje com a eólica. Porque o programa 

foi muito bem, as usinas foram instaladas, entregaram a energia que se comprometeram. Um 

ou outro no final que não deu muito certo, mas foi um programa muito bem sucedido. As 

fabricantes vieram pro Brasil, duas vieram pro Brasil, se instalaram. Uma junção de fatores.  
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ANEXO G – TERMO DE TRANSCRIÇÃO - ENTREVISTADO 5 

 

EDR1: Vamos falar um pouquinho da pesquisa [...]. A ideia da pesquisa foi o 

seguinte: a gente percebeu que houve um crescimento muito expressivo dessa fonte de 

geração de energia elétrica eólica, num período que a gente marcou no ano de 2001 , e aí a 

gente colocou um recorte, vamos fazer um estudo então pra entender as razões que estão 

ligadas com essas políticas públicas, e vocês da EPE trabalham muito com essa parte dos 

estudos e planejamento pra subsidiar as políticas ministeriais, trabalham com o pessoa da 

regulação [...] Vamos pesquisar para tentar entender, primeiro como foi o processo de 

implementação dessas políticas e na sequência quais são as razões que levaram a essas 

políticas ... O que podemos considerar como indispensável pra que um projeto de parque 

eólico seja bem sucedido? 

EDO: Isso nos dias de hoje? 

EDR1: Pode considerar sim ... porque vocês tem esse trabalho de programar a 

questão do mercado, o mercado vai fazer a compra da energia, são diversas fontes, tem 

leilões específicos hoje. Basta a pessoa montar um projeto de parque eólico, quer dizer, ela 

tem que estar inserida nesse mercado ou ela vai precisar de um financiamento? Como é que 

a gente pode pensar nos elementos que vão ser necessários para que esse parque ele possa 

ter um funcionamento, uma viabilidade econômica? 

EDO: Quando se faz um leilão de energia elétrica, os projetos têm que passar antes 

pela análise da EPE. A gente faz a habilitação técnica deles e tem uma série de requisitos 

previamente definidos que a gente estabelece as condições [...] e ali por exemplo dentre as 

condições a gente estabelece que aquele projeto tem que ter três anos no mínimo de medições 

anemométricas. Ou seja, antes do projeto chegar na EPE já tem uma etapa, já tem que 

começar a se preparar bem antes. Então o empreendedor vai instalar essa estação 

anemométrica. A gente define o padrão e os requisitos mínimos e pra ficar lá tem que ficar 

no mínimo 3 anos medindo e com índices de falha aceitáveis. Feita essa medição, concluído 

esse prazo de três anos, o empreendedor, ele vai contratar uma entidade certificadora 

independente, que vai fazer uma estimativa da produção de energia dele, tomando por base 

não só esses dados medidos durante três anos, mas também um ajuste pro longo prazo, 

porque esses três anos podem ser ou não representativos do todo, já que a gente tá assinando 

um contrato de 20 anos. Então ele faz um ajuste de longo prazo com base em dados de 

satélite e com isso essa certificadora faz uma estimativa de produção de energia, quanto que 
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a gente pode contar com essa usina. Além desse documento de produção de energia, dois 

documentos mais importantes atualmente são a licença prévia ambiental, então ele já tem 

que ter feito um estudo apresentado ao órgão ambiental, geralmente o estadual, e emitir uma 

licença prévia e pra isso ele geralmente são relatórios ambientais simplificados, o RAS. Ou 

seja, também, quer dizer, até ele chegar na EPE, ele já teve algumas etapas prévias. E o outro 

documento que é importante também é a questão fundiária. Ele tem que demonstrar que ele 

tem direito de uso daquele terreno onde ele tá pretendendo instalar o parque eólico dele. 

Então ele vai ter que apresentar o RGI daquele terreno, o contrato de arrendamento de 

compra do imóvel e a gente faz uma análise de georreferenciamento, confere com a base de 

dados no INCRA, porque isso nos últimos anos acabou se mostrando um problema que 

muitos empreendedores correram atrás das mesmas áreas, e foi isso que se descobriu que o 

Brasil tem dois andares, que a gente brinca. Duas pessoas controlam o direito de uso de uma 

mesma, de um terreno. Essa análise de direito de uso foi se tornando cada vez mais 

importante. E um outro requisito que o empreendedor tem que cumprir também é a questão 

da conexão à rede elétrica. Isso vai depender, a regra vai mudar a cada leilão, do tipo de 

leilão. Se a gente tá falando de um leilão A-3, A-4, ele já tem que ter um parecer de acesso, 

seja da distribuidora, ou seja do ONS. Vai depender de qual substrato ele está se conectando. 

Agora, se a gente tá falando de um leilão A-5, A-6, ele não precisa necessariamente ter esse 

parecer de acesso porque ele tá no horizonte de planejamento da EPE. Então se ele vence o 

leilão e a EPE identifica a necessidade de reforço pra daqui a cinco anos, a EPE faz o 

planejamento pra que isso seja possível. Então esses são os principais requisitos que o projeto 

tem que cumprir pra ele minimamente ser habilitado. Ser habilitado não quer dizer ter 

sucesso no leilão. Ele vai competir com os demais. De fato, se a gente olha os resultados de 

cadastramento, a gente tem uma oferta disponível de projetos da ordem de 20 GW, 

considerando todas as fontes. E quando a gente olha os vários leilões, vai depender do ano 

da demanda, muitas vezes a gente fala de contratações de 1 GW de eólica. Então a gente tem 

uma cesta de ofertas disponíveis muito grande ainda na prateleira para usar. Isso falando só 

de leilões. O mercado livre também tá crescendo muito nos últimos anos e é um processo 

que não passa necessariamente pela habilitação da EPE, mas ele tem que ter a outorga da 

ANEEL também, que eu esqueci de mencionar. E pra isso ele também precisa ter as 

medições de vento. Ou seja, até que um projeto saia do papel, tem muitas etapas a serem 

cumpridas e hoje em dia elas estão muito bem definidas, esses requisitos que tem que ser 

cumpridos, e de fato o mercado se mostrou bastante maduro. Tanto é que a gente tem essa 

cesta de ofertas tão grande na prateleira de projetos que já foram habilitados, já cumpriram 
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todos esses requisitos e tão aí prontos para serem construídos se ganhar o leilão ou se 

negociarem no mercado livre. Não sei se eu tô indo no caminho certo do que você gostaria. 

EDR1: Sim, sim. Me ocorreu uma coisa, [...]. Geralmente essa parte da construção 

... não sei se é obrigatório ou opcional, mas em que momento é que se determina que vai 

acontecer a construção? É pós a fase de habilitação? Quer dizer, o empreendedor tem que 

passar por essa fase de habilitação e ele tem que também ser bem sucedido no leilão e 

adquirir a, ser adjudicado pra ele de determinada quantidade, para começar a construir ou 

não? Ele pode antes? Como é que é a ordem assim dessa ... ? 

EDO: De regra, o que acontece na prática é isso que você falou. Ele pode continuar 

a fazer antes. O que é determinante nessa definição? Se a gente está falando de um leilão no 

mercado regulado, na verdade ocorre em qualquer dos casos, são investimentos 

consideráveis. Geralmente eles dependem de financiamento. E esse financiamento, se a 

gente tá falando do BNDES ou do Banco do Nordeste por exemplo, ele vai exigir uma 

garantia de recebível, uma contrapartida pra liberar o financiamento. Aí que entra a ideia dos 

leilões, que foram concebidos em 2004, 2005. Porque que o leilão dá contratos de prazo de 

20 até 30 anos? Porque quando ele ganha, ele tem uma garantia de recebível por esse período. 

Isso dá uma tranquilidade pro banco financiar com taxas de juros menores e ele conseguir 

colocar o projeto de pé. Então, via de regra, o que tem acontecido na prática é, ganhou o 

leilão, ajudicou, assinou o contrato de financiamento, inicia a construção. Nada impede dele 

começar antes. Vai depender na verdade se vai ter um financiamento pra isso. E aí cada 

banco tem suas regras, suas condições pra liberação. 

EDR1: Porque aí o risco é do empreendedor. Quer dizer, se não me engano esses 

projetos são aqueles que eles chamam de Project finance? Que o recebível é colocado, então, 

aí se o empreendedor fizer a construção antes do financiamento, ele na verdade vai estar 

assumindo um risco enorme porque ele não sabe ainda, ele não tem nem essa parte, nem esse 

lastro financeiro pra ... é isso mesmo? 

EDO: Exatamente. Aí nos leilões é que a gente exige. Quando um leilão é definido, 

ele tem uma data pra início de operação comercial, olha, você tem que começar a entregar a 

sua energia a partir de 1º de janeiro de 2024, por exemplo, se ele for um A-3. O que a gente 

olha na análise, é, da habilitação técnica, ele apresenta um cronograma, com as etapas 

intermediárias, a gente vê se esse cronograma é factível e se ele vai tar pronto pra operar na 

data que tá sendo requerida. Pra que isso aconteça ele tem que [1448] em todos os trâmites 

com o banco pra conseguir o financiamento.  

EDR1: Ana, alguma complementação nessa questão?  
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EDO: Um ponto interessante pra destacar também que como o mercado livre tá 

crescendo bastante, no mercado livre geralmente não são contratos de longo prazo, a gente 

não tá falando de 20 anos, muitas vezes de um, dois, cinco anos. E isso é uma amostra de 

como o mercado tá maduro. A fonte não precisa mais dessa garantia de recebível tão 

substancial pra se viabilizar. E não precisa tampouco de um contrato via leilão feito pelo 

governo. O próprio consumidor e gerador se entram em acordo, conseguem botar um projeto 

de pé com isso, mesmo sem ele nem ter essa garantia de recebível tão firme. Pra isso o 

BNDES tem sido fundamental porque eles por exemplo ... tô tentando lembrar o nome desse 

... preço firme, preço âncora. Eles falam, olha, o mercado tá tão maduro que eu sei que 

qualquer eólica que tiver operando, ela vai receber pelo menos essa remuneração aqui, 

independente do mercado dela. Então com isso eu consigo ter uma tranquilidade de que esse 

projeto vai ser financiado. É uma estrutura de Project finance um pouquinho diferente, mas 

que tem funcionado também.  

EDR1: Um ponto importante de a gente tentar entender aqui na pesquisa é como que 

o mercado chegou nesse nível de maturidade? Eu vou passar para a próxima questão que vai 

entrar nessa questão de políticas, que seria o seguinte, [...]: o que o governo fez pra incentivar 

a indústria de geração de eletricidade por fonte eólica? Você pode comentar essas políticas, 

quer dizer, fazendo um gancho com o que você acabou de falar, o mercado atingiu uma 

maturidade. Como foi o papel do governo? Que políticas que você identifica que foram 

importantes pra que se alcançasse esse ponto? 

EDO: Acho que a primeira delas mais notável foi o Proinfa porque na época essas 

fontes, principalmente eólica, era cara. A gente tinha opções mais em conta, mas foi uma 

política que se decidiu estimular essas fontes. E só a título de comparação, esses contratos 

assinados lá em 2002, tão vigentes até hoje, muitos deles estão se encerrando por agora, hoje, 

com as atualizações e correções, a gente tá pagando uma energia da ordem de R$ 500 MW/h. 

Uma nova eólica no leilão tá vendendo da ordem de uns R$ 100 MW/h. O amadurecimento 

levou à queda de custos também, mas foi importante essa etapa lá atrás, topamos pagar bem 

mais caro, talvez, naquela época, pra desenvolver esse mercado e de fato isso aconteceu. 

Interessante também que embora seja um preço da energia caro, em termos de volume 

contratado, hoje a gente já tem 16, 17 GW instalados de eólica. O Proinfa é uma parcela 

muito pequena disso. Então, acaba que foi uma política de governo a meu ver bem sucedida. 

Mas houveram outras políticas também. Como por exemplo o desconto no fio pra TUSD ou 

TUST, tá até sendo discutida agora, com a MP 998 a retirada desse desconto, justamente por 

se entender que não é mais necessária. Porque as fontes já tão bastante competitivas, enfim 
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esse custo no final das contas o consumidor acabava pagando de uma forma ou de outra, mas 

acabava favorecendo essas fontes renováveis. PCH, eólica, fotovoltaica. Mas foi um 

mecanismo também que ajudou a impulsionar essas fontes. Uma outra política também que 

aconteceu foi a figura do consumidor especial. A gente tem o consumidor cativo, que é 

aquele que só pode consumir energia da distribuidora. Existe o consumidor livre, que é 

aquele que consome uma demanda mínima de um determinado valor relativamente alto, 

embora esse valor se limite a, esteja sendo reduzida, e esse consumidor livre pode negociar 

com quem ele quiser esses contratos de fornecimento. E no meio do caminho existe esse 

consumidor especial, que é aquele consumidor que ele não é tão grande quanto o livre, mas 

também não é tão pequeno quanto um cativo, e ele pode negociar diretamente com o gerador 

desde que sejam de fontes incentivadas e a eólica entrou nesse contexto. Então isso eu 

entendo que também ajudou no desenvolvimento do mercado eólico, mais um mercado em 

que ela podia comercializar. Hoje com a abertura gradual do mercado livre, a figura do 

consumidor especial tende a perder relevância. Porque na verdade mais consumidores vão 

tar concorrendo a comprar energia no mercado livre. Não está restrito aquelas fontes 

incentivadas. Mas na prática quem tá dominando no mercado livre é a eólica, fotovoltaica, 

por serem as mais competitivas. Então, acho que são essas três políticas que eu destacaria 

que no meu entendimento deram um impulso pra eólica. Primeiro, o Proinfa; segundo, 

desconto no fio; terceiro, consumidor especial. 

EDR1: Nos primeiros momentos, as primeiras políticas eram de isenção fiscal, por 

exemplo, pra aquisição de equipamentos pra construção, era o gerador, a pá, a torre, o 

governo concedia uma isenção, ele permitia que isso fosse adquirido sem uma cobrança total 

ou parcial de determinado tributo ... mas eu tenho percebido que isso era uma política muito 

inicial ... ela não é uma política que talvez a gente possa atribuir uma importância de que 

algo que vá definir. Me parece assim, algo que eu encontrei na pesquisa, essas isenções 

fiscais aconteciam muito no início da indústria, naquele momento ainda da indústria ter um 

determinado domínio, mas ao mesmo tempo parece também que surgiu uma questão que era 

se o Brasil teria tecnologia pra fabricar esses equipamentos ou se ele ficaria dependente de 

um mercado estrangeiro. Teve um crescimento, algumas empresas estrangeiras vieram aqui 

pro Brasil, e eu vejo algumas pessoas falando que isenções fiscais tem um prazo de duração, 

validade. Até um determinado ponto, ela serve mais para a instalação, ali no momento 

quando a indústria, ela não tem esses recursos. Como é que você avaliaria ... eu sei que você 

já colocou três pontos que você considera mais importantes, mas o que você diria sobre essas 

políticas em que é concedida uma isenção fiscal na aquisição de equipamentos? Teve uma 
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política também que é aquela, o regime especial de incentivo pra aquisição ... lembro que na 

época alguns diziam que isso cortava uma boa parte dos custos iniciais de aquisição de 

máquinas e equipamentos. Como você compara essa, esse tipo de política com essas que 

você coloca hoje como mais relevantes do governo pra incentivar a expansão da fonte eólica? 

EDO: Eu dividiria em duas abordagens. Uma são as isenções pra fabricantes, pra 

atrair fábricas. Isso acho que funcionou também bem, e aí mais a nível de governo estadual, 

então de fato a indústria eólica ela tá bem consolidada aqui no Brasil. A gente tem vários 

fabricantes e houve até um processo de maturação entre alguns fabricantes foram ficando 

pelo meio do caminho, que não sobreviveram, mas é do jogo, e talvez tenha sido até benéfico 

pro amadurecimento. E um outro lado além das políticas do estímulo da atuação de fábricas 

são as isenções fiscais pra aquisição de equipamentos. O REIDI é isso na prática, ele vai 

dando desconto de pis/cofins pra adquirir um aerogerador, por exemplo. O próprio REIDI 

ele não é específico pra fonte “a” ou “b”, ele é pra projeto de infraestrutura no caso de 

energia, quaisquer fontes. Então, ele é uniforme. Não vejo ele como um promotor da fonte 

eólica especificamente. Ele ajudou a eólica assim como ele ajudou todas as demais. Talvez 

um ponto que tenha, não foi bem, a questão tributária, mas teve um impacto tão ou mais 

significativo, principalmente na questão dos fabricantes, foi a exigência de conteúdo local 

pelo BNDES. Então o BNDES falou, olha, de financiar, você tem que ver o equipamento 

que você vai usar, tem que tar na lista do FINAME, e pra isso ele tem que ter um conteúdo 

“x” por cento empresa fabricado nacionalmente, “x” por cento em potência [...] então acaba 

que essa política do BNDES, quem não tiver disputando local não conseguia financiamento 

do BNDES ou não conseguia com a mesma taxa de juros. Então essa política funcionou para 

a atração de fábricas. 

EDR1: Acho que esse aspecto do leilão a gente já falou, né? Parece que, pelo que eu 

tenho visto assim, foi uma mudança na verdade no sistema de contratação. No sistema do 

Proinfa, ele ... nós temos contratos vigentes ainda, como você falou. Ele foi uma situação 

muito específica, você até comentou, acho que, pagamos um preço mais caro pela energia ... 

nesse caso quer dizer que os consumidores acabaram adquirindo a preços um pouco mais 

caros pra que isso, ou não, ou foi o governo ... foi subsídio, né? Foi um sistema de subsídios 

pra ... 

EDO: É. 

EDR1: Mas o preço da energia eólica naquela época ele era um, teria que ser um ... 

assim, ele tinha um preço maior ou um custo maior? Como é que eu posso ... 



314 

 

EDO: Acho que foi os dois na prática, porque o custo era alto mesmo, da fonte e 

como não existia um mercado bem consolidado, não existia tanta disputa que fizesse o preço 

baixar. Então o custo e o preço eram altos. Você pode repetir, por favor? Eu tava pensando 

aqui. 

EDR1: Eu estou aqui pensando junto também porque têm umas questões mas assim, 

conforme você vai falando, vai me ocorrendo uns aspectos que é interessante até preguntar 

pra você, porque assim, nesse modelo de contratação do Proinfa, ele existiam os contratos, 

eles foram celebrados por um curto período de tempo, se não me engano, foi em 2002, 2003. 

Esses contratos estão vigentes por vinte anos, mas na época parece que já existia um projeto 

de uma modificação da contratação, que seria esse sistema dos leilões. E aí a gente vê que 

tem toda uma mudança grande regulatória. A empresa de pesquisa energética, se não me 

engano, ela é criada nesse contexto regulatório. A questão regulatória, ela ... é difícil às vezes 

a gente categorizar quer dizer o que é cada coisa, mas essa política regulatória, você vê ela 

como um incentivo? Isso incentivou? E de que forma você acredita que possa ter 

incentivado? 

EDO: Ah, tá bom. Estou anotando aqui pra não esquecer. Eu lembrei que eu tinha 

perguntando também sobre quem paga ... 

EDR1: Isso. 

EDO: ... a questão do Proinfa. Como é que foi a lógica do Proinfa? Na nossa conta 

de luz vem separado. O que a gente paga na geração, transmissão, distribuição, encargos e 

tributos. Dentro de encargos, existe um mundo, esses encargos englobam várias subcontas, 

como a conta de energia de reserva, o pagamento de serviços ancilares e o Proinfa. Tem pelo 

menos dez subcontas aí, e uma delas é o Proinfa. Então foi um subsídio, mas não pago 

diretamente pelo governo. Ele é pago pelos consumidores de energia elétrica numa conta 

específica criada pra bancar essa geração. E aí na sequência vieram os leilões, 2004, a gente 

começou a ter os primeiros leilões. E qual que era o contexto ali? A gente vinha de um 

cenário anteriormente de uma expansão naturalmente hidrelétrica, que sempre foi vocação 

do brasil e complementada por termelétricas e num contexto em que, início dos anos 2000, 

o acesso a recursos era escasso, não se tinha fontes de financiamento tão disponíveis por 

causa do cenário macroeconômico. Existia não sei se uma pressão, mas, um desestímulo à 

participação do Estado como indutor de investimento, já que historicamente era a Eletrobras 

e suas subsidiárias que faziam esse papel, e aí no governo Fernando Henrique veio um papel, 

uma mudança de paradigma, de que vamos buscar a liberalização do mercado e, bom, como 

conseguir isso.  Hidrelétrica é um investimento altíssimo, de capital intensivo. Por outro 
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lado, nesse mesmo tempo, começavam a surgir essas fontes na época chamadas alternativas, 

com destaque para a eólica. E aí a ideia era que o mercado oferecesse essa geração. Então 

como fazer, conciliar todas as necessidades, seja necessidades do sistema por energia, seja a 

necessidade de capital pra investimento pra atrair essa ... esses investimentos em geração, e 

seja a atuação do investidor pra participar desse mercado. Então o leilão de energia ele 

funcionou como um conciliador desses interesses e necessidades. Ele ofereceu um contrato 

de longo prazo, uma garantia de recebível que facilitava o acesso ao crédito. Ele dava 

também pro sistema, a gente tava assegurando a compra de energia, garantindo o 

atendimento à demanda, sem necessidade de investimento estatal. O próprio mercado 

poderia fazer isso, ainda que utilizando bancos públicos. E com isso se fechou a cadeia. Olha, 

não consigo comprar energia e ao mesmo tempo consigo mudar o conforto que o investidor 

precisa pra atrair esse investimento. E aí acho que, muito, o sucesso do mecanismo de leilões 

se deve a isso. Tanto é que, como a gente tava falando antes, hoje o mercado já tá tão maduro 

que nem precisa mais de contratos de longo prazo pra se viabilizar. 

EDR1: Eu lembrei que o Proinfa, ele tinha uma segunda fase que foi planejada, a lei 

mencionava, tal, mas depois ela acabou não acontecendo, onde eles iam criar um, como se 

fosse um sistema de cotas, e aí tinham metas de se alcançar, não só pra eólica, mas solar, 

biomassa, e esse projeto foi abandonado, ele não chegou a ser implementado. Em 2009 se 

não me engano foi o primeiro leilão de energia eólica e a partir daí já nesse novo modelo 

que era um modelo de mudanças regulatórias de 2004. [...] valia a pena continuar esse projeto 

de sistema de cotas do Proinfa ou realmente o certo foi, realmente foi seguir por esse 

caminho e parece que um pouco do que você falou tinha essa questão de atrair investimentos. 

Então talvez isso não fosse alcançado nesse sistema de cotas, não haveria incentivo 

suficiente. Você acha que aqui no Brasil, assim, uma política de você determinar uma 

obrigatoriedade de aquisição de energia de uma determinada, da forma como é esse tipo de 

política, ele não ia funcionar mesmo? Descartaria esse tipo de política e o correto é realmente 

como a gente tem feito aqui no brasil, sistema de leilões? Qual que é a sua opinião, do que 

você tem observado, o que você diria? 

EDO: Quando a gente olha outros mercados, Alemanha por exemplo, foi um dos 

principais mercados de desenvolvimento da eólica e depois a solar, eles praticaram lá por 

um bom tempo o feed-in tariff. Ou seja, eu vou pagar um valor “x” pra quem gerar a partir 

dessa fonte. O que você gerar, eu tô te pagando. É uma forma de estímulo. É um valor alto, 

mais alto do que é o preço médio da energia naquele momento, justamente para estimular. E 

o Proinfa, ele tinha um pouco dessa característica de, olha, eu vô topando pagar um valor 
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mais caro, que eu sei que tá maior do que eu pago hoje, mas pra desenvolver o mercado, uma 

política bem clara. E quando a gente chega na fase 2 do Proinfa, ela aconteceu num momento 

em que os leilões já tavam ali começando a vingar. O mercado já tava começando a dar sinais 

de maturidade e esse estímulo, essa contratação na base da cota, ela não parecia mais ser 

necessária, porque eu já conseguia fazer um leilão e botar diferentes empreendedores para 

competirem pra essa geração daquela mesma fonte, e com isso conseguir preços menores. 

Porque aí eu tô forçando a competição e regulando um verdadeiro preço. E não só aquele 

custo que foi calculado. Porque no leilão a gente até calcula o preço teto, mas é dali pra 

baixo. Eles que briguem, que disputem lá na competição, quem oferecer o menor preço leva. 

Num mecanismo de cota, não. Eu vou pagar esse valor teto aqui e não tem essa disputa. 

Então como o mercado já tava mais desenvolvido, a gente já pôde partir pra esse mecanismo 

um pouco mais avançado de mercado. 

EDR1: [...] como é que você descreve pra gente a importância da atividade de 

planejamento governamental pra incentivar a fonte eólica. Qual seria essa importância, 

assim, porque, até comentei aqui, a empresa de pesquisa energética, ela vai surgir se não me 

engano na legislação de 2004 e ela vai assumir um papel diferente. Então, como é que você 

destaca essa correlação entre planejamento e o que vai funcionar de incentivo pra indústria 

da fonte eólica de eletricidade. 

EDO: [...] naturalmente a minha opinião é que é fundamental, mas deixa eu tentar 

embasar a minha opinião. Quando a gente olha lá 2004, a criação da EPE, é aquele contexto 

que a gente tava conversando antes, de redução do papel do Estado na atração, na promoção 

de investimentos em energia e maior liberalização desse mercado, e se antes a Eletrobras 

fazia o papel, fazia de tudo, todas as atividades do setor, ela planejava, ela construía, ela 

operava, ela deixou de ter esse papel. Passou a ser uma empresa de mercado, ela vai competir 

com outras e vai construir suas usinas, participar de leilões. Então, é ... se perdeu de certa 

forma de ser essa atividade de, bom, alguém tem que antever os problemas. Alguém tem que 

saber qual vai ser a demanda futura de energia e o que que tem que ser feito para que não 

tenhamos problema lá na frente. E aí nisso se cria a EPE, pra não se deixar perder esse papel 

de assegurar, garantir o suprimento de energia no longo prazo, médio e longo prazo. E a EPE 

tem um papel muito importante na criação e definição dos leilões, principalmente na época 

do Tolmasquim, foi um dos idealizadores não só dos leilões, mas do novo modelo do setor 

elétrico, foi desenhado naquela época, e com isso uma mensagem que a gente sempre passa 

quando a gente publica um PDE, um PME, é: a gente não tá aqui dizendo, olha, daqui a dez 

anos a fonte eólica vai saltar de 16 GW pra 30 GW. Não é essa a mensagem principal. A 
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mensagem principal é: do que a gente tá enxergando hoje com os custos que a gente tem, 

com o desenvolvimento do mercado de cada uma das tecnologias e com a estimativa de 

crescimento da carga, ao que tudo indica, o mercado de geração, ele vai crescer nesse 

sentido. Eólica vai passar a ter uma fatia maior, hidrelétrica tende a ter uma fatia menor, uma 

dificuldade em construir novas, e aí a gente não tá tão preocupado em acertar aquele número, 

mas de trilhar o caminho, saber qual deve ser, quais devem ser as dificuldades nos próximos 

anos e o que a gente precisa fazer pra que a gente chegue lá bem. Então, hoje quando a gente 

publica, agora recentemente o PDE 2030, a gente vê a solar e a eólica, se deixar, elas levam 

tudo. Então isso começa a trazer outros desafios, que a gente não tinha no passado. Antes, 

se a gente fazia só hidrelétrica, termelétrica, era um sistema, assim, muito eficiente, entre 

aspas muito fácil de operar. São fontes controláveis. Hidrelétrica eu abro, fecho a comporta. 

Termelétrica eu abro, fecho a válvula do gás natural. Então não tem maiores dificuldades. 

Agora, se a gente tá atrás de fontes de geração variável e não controlável, o desafio da 

operação muda completamente. E aí, como é que vai ser a gestão dos reservatórios? Como 

é que vai ser o despacho das termelétricas pra otimizar o sistema e ter sempre o menor custo? 

Isso nos impulsionou a necessidade de desenvolver ferramentas capazes de lidar com esses 

desafios. Então, se antes a gente olhava, fazia-se simulações em base semanal, isso era 

suficiente para a época, hoje a gente tem que olhar a análise horária ou até menos, análise de 

minutos, porque essas fontes, elas têm uma geração variável no curto prazo. Então, se não 

houver planejamento para antever esses desafios e daí propor as medidas pro enfrentamento, 

por exemplo, desenvolvimento de novos modelos ocupacionais, ou, a gente começa a 

enxergar a necessidade de ter uma reserva de capacidade para atender momentos de pico, se 

não tem uma EPE fazendo esse papel, e deixar só o mercado ir pelo menor preço, a gente 

pode ter problemas lá na frente. Então, mais uma vez, eu sou suspeito pra falar, mas é 

fundamental ter um planejador pra que anteveja esses desafios. Eu não diria nem que a EPE 

foi fundamental para o desenvolvimento da eólica, mas do setor como um todo. E aí talvez 

a gente tenha contribuído, na eólica mais especificamente, seja no desenho de leilões, que 

fossem apropriados pra essa fonte, seja alguma novidade. Tem que ter um mecanismo de 

contratação que mitigue os riscos dessa geração variável. E, sabendo que essa geração é 

variável, temos que antever e começar a conhecer melhor nosso recurso. Então a gente criou 

na EPE o sistema AMA, que todas as usinas eólicas que ganham em um leilão, elas têm que 

instalar uma estação de medição de vento de primeiríssima qualidade, e ficar medindo o 

vento ao longo de todo o período contratual, e mandar esses dados pra gente e pro ONS, pra 

aí fazer o planejamento da operação com maior confiabilidade. Eu conheço o recurso que tá 
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chegando, por isso eu sei o quanto eu preciso abrir a torneira da termelétrica ou não, falando 

assim bem resumidamente. 

EDR1: Entendi, vocês antecipam bastante, assim, e numa precisão grande. Vocês já 

estão com essa precisão ... você falou em horário, minutos, não sei se é figura de linguagem 

ou se realmente vocês estão fazendo essa análise ... pra que vocês saibam o quanto 

efetivamente ... porque a produção eólica ela ainda é uma produção que depende de, ela não 

é constante, ela é variável. Então, saber essas variações tem uma ... se não me engano acho 

que o Operador Nacional do Sistema tem um monitoramento, não tem? É isso mesmo? Eu 

nunca vi a tela do programa, mas alguém acho que comentou que consegue ver, em tempo 

real, o quanto é produzido e daí já consegue ... isso seria planejamento, seria você já fazer as 

estimativas com base naquilo que tá acontecendo exatamente no momento. 

EDO: É. Sim, respondendo à sua pergunta do horário, minuto. Na prática, é isso 

mesmo. Se a gente olha até um tempo atrás, os principais modelos de simulação de toda a 

cadeia energética, era principalmente o Newave. Ou seja, um modelo computacional que 

busca otimizar o despacho das termelétricas, o uso dos reservatórios. Ou seja, eu guardo o 

lago agora pra me preparar prum futuro que deve ter menos chuva e com isso aciono 

termelétrica, ou não. Eu sei que vai chover lá, daqui a seis meses, então posso gastar água 

do reservatório e usar menos termelétrica. Então isso é basicamente a função do Newave, 

que é o modelo, a gente ainda usa ele, mas a gente precisa de um refinamento maior. Então 

hoje a gente tá usando por exemplo o SDDP, que é um modelo que olha em escala horária, 

justamente para saber, olha, não dá só olhar pra semana seguinte. Tenho que olhar hora a 

hora pra saber o quanto eu vou abrir a comporta ou a válvula. E a diferença é, assim, que a 

gente faz ao longo, o que o ONS faz, o que o ONS faz no curto prazo. E ali no dia a dia, na 

semana seguinte, e a gente olha pros próximos dez anos, até cinquenta anos. Claro que o 

nível de incerteza é maior também. Mas, sobre o ONS, eles publicam um documento 

interessante, é o boletim mensal da eólica, que ele mostra essas variações instantâneas, a 

como cada subsistema tem se comportado. Hoje, 90% das eólicas tão no Nordeste, e o 

consumo maior é no Sudeste. Existe aí um intercâmbio. Então, de vez em quando o ONS 

publica. Como o recorde de geração eólica é instantâneo, bateu 11 GW no Nordeste. E 

atendeu toda a carga do Nordeste e ainda exportou. Que que isso quer dizer? Planejamento 

não só da geração, mas da transmissão se faz cada vez mais importante. É o que a gente faz 

na EPE também. Não é exatamente a minha área, sou da geração, mas mesmo na diretoria, 

que é, como que a gente precisa expandir a rede de transmissão, quais linhas devem ser 

feitas, quais as características dessas linhas, pra que o sistema seja capaz de escoar as fontes 
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que vão ser construídas nos próximos anos. E aí nos últimos anos a gente reforçou muito o 

intercâmbio Sudeste-Nordeste pra aproveitar a exportação das eólicas e aí é isso o que o 

ONS olha ali no dia a dia do curto prazo. E como é que ele olha no instante, no minuto. Ele 

recebe essas medições de vento que eu comentei. Com isso ele consegue fazer uma, existem 

modelos regressivos que conseguem fazer uma previsão de curto prazo com uma certeza 

relativamente curta, eu consigo estimar quanto vai ventar na próxima hora, nos próximos 

minutos, e aí eu sei o quanto eu posso contar com a eólica, e aí eu vou operar as minhas 

hidrelétricas, termelétricas em função disso. Então, por isso a importância dos modelos mais 

descritizados.  

EDR2: Posso fazer uma ... tem dois pontozinhos, assim, um meio básico. Você falou 

que está sendo discutida a retirada do benefício do desconto no fio, falou um número aí, 

4998, é isso? É uma resolução em discussão? Que que é essa ... 

EDO: É a medida provisória 998. Ela foi aprovada essa semana no Senado.  

EDR2: Ah, foi aprovada no Senado, tá. 

EDO: Então você fala com qualquer um do setor elétrico, vai tar meio eufórico essa 

semana porque estava esperando muito tempo por essa medida provisória. Ela tava quase 

pra vencer, aí esse novo presidente do Senado [Rodrigo Pacheco] resolveu liberar. 

EDR2: Sim, sim. 

EDO: [...] mas essa retirada gradual do desconto da TUST. 

EDR2: Sim, sim. E, [...], outra coisa, quando você falou aquela questão fundiária, 

realmente é uma coisa que pesquisando aí, aparece. Inclusive, tem uma publicação de umas 

situações lá na Bahia, no Nordeste de modo geral, que são áreas que tem às vezes uma 

ocupação precária, que tem uma ocupação que tem área titulada. Isso facilita a empresa 

chegar, conseguir, enfim, de alguma forma obter a pretensão sobre aquela área. Como é que 

isso chegou pra vocês? Fala um pouquinho mais, porque é interessante, você falou, que teve 

até uma mudança recente pra reforçar um pouco esse problema. como é que chegou aí o 

problema? 

EDO: É engraçado que nas primeiras análises, nos primeiros leilões, não era um 

requisito que a gente olhava. A gente pedia um desenho, uma planta ali da usina, e teria dar 

as coordenadas. Os aerogeradores vão estar nas coordenadas “a”, “b”, “c”, e eu tenho um 

terreno aqui, um polígono, que vai ser suficiente pra eu construir esses aerogeradores. E a 

gente não se preocupava, não precisava demonstrar pra gente que ele tinha o direito de uso 

dessa terra. Isso não era algo que a gente entendia como um ponto crucial. Era natural. Vê, 

já deve ter negociado com alguém essa terra. E a gente começou a ver projetos no mesmo 
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lugar, de empreendedores diferentes. A gente, opa, acendeu o alerta. Então a gente tem que 

aumentar aqui os requisitos desse ponto. Então passamos a exigir que ele apresente uma 

documentação que comprove que ele tem o direito de uso. Então ele vai ter que apresentar o 

RGI e o contrato de aluguel, o arrendamento dessa terra averbada ao RGI. Isso resolveu em 

parte, porque ainda assim a gente continuava nessas sobreposições. Então a gente passou, 

foi aumentou o rigor nessa análise. Passamos a pedir um georreferenciamento averbado na 

matrícula do imóvel. A gente tinha que arrumar um topógrafo pra fazer esse levantamento, 

tinha que averbar isso. Depois, o INCRA passou a olhar isso com mais cuidado também, tem 

uma base de dados bem consolidada. E agora o que é o interessante? As consequências disso, 

por trás dessa exigência. E aí eu não tenho propriedade pra falar isso, mas o que eu escuto 

falar dos empreendedores é que isso promoveu a regularização fundiária no Nordeste. 

Porque eram, em geral, são locais remotos, pessoas de baixa renda, famílias bem humildes, 

que não tinham a documentação desses imóveis. E o empreendedor como ele tinha que ter a 

documentação [...], ele correu atrás dessa regularização em nome dos proprietários ... 

EDR2: ... pra poderem dar ... é ... 

EDO: Então, isso promoveu a regularização fundiária, que por um lado foi muito 

bom, em que pese todas as dificuldades sociais ligadas a isso, disputas de proprietários. 

Porém, numa análise que a gente tava concluindo recentemente é que existe aí também um 

certo abuso de poder desses empreendedores. Antes de falar dele, tem um lado positivo 

também que é a renda extra. Então, são famílias humildes, e que tem aquela agricultura de 

subsistência muitas vezes, e que elas passaram a receber R$ 4 mil por mês pra instalação de 

um aerogerador. Então isso pra economia local trouxe uma dinâmica fantástica, né? Tirou 

pessoas da miséria muitas vezes. Por outro lado, a gente tem visto também que, embora seja 

uma renda considerável, que ajude essas famílias, são pessoas que não tem conhecimento 

jurídico pra assinar um contrato. Então os empreendedores exercem o seu abuso de poder e 

de ... muitos direitos para o empreendedor e muitos deveres para o dono da terra. Então, 

acabou o contrato, é vinte anos, ó, eu não vou retirar esse aerogerador, não. Essa sucata, pode 

ficar aí, não é mais problema meu, tá? Tá falando assim, muito simplificadamente, mas, é 

como a gente tá chegando no final da vida útil desses primeiros projetos, a gente parou pra 

olhar os contratos. Quem vai cuidar desse passivo? E nem sempre tá claro isso.  

EDR2: Sim, interessante. Legal, obrigada. [...] 

[p3] [5348] 

EDR1: [...] no seu entender, esses incentivos à geração eólica tinham por objetivo, 

isso fazendo um retrospecto dessas políticas, agora pra gente tentar entender um pouquinho 
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assim, qual o seu entendimento sobre as razões dessas políticas, o que mais prevaleceu. Mas 

assim, no seu entender, esses incentivos à geração eólica, elas tinham por objetivo proteger 

o clima contra o aquecimento global ou outros objetivos, ou isso também era um fator 

importante? Quer dizer, a gente sabe que tem essa questão do apelo das renováveis, emissão 

de carbono. Isso é, assim, no seu ver, um fator importante ou talvez as políticas tenham 

buscado outros objetivos? Como é que você vê essa questão? 

EDO: É curioso que se a gente olha lá pro início dos anos 2000, essa discussão sobre 

mudanças climáticas já era importante, mas não tinha tanta relevância quanto tem hoje. E o 

Brasil já tem uma matriz muito renovável, já era renovável, predominantemente hidrelétrica, 

então ... por outro lado, o que se via na época era novas fontes surgindo e que tinham, eram 

bastante promissoras, como a eólica e a solar. E aí, talvez, a gente pudesse acabar perdendo 

esse bonde, de ver o mundo indo para essas fontes e a gente não ir também, mas a gente não 

tinha a motivação que os outros países tinham. Se a gente olha especialmente a Europa, o 

contexto foi basicamente buscar descarbonização. E até hoje é. Quando a gente olha a Europa 

falando de planos nacionais de hidrogênio, a Alemanha divulgou, Portugal, a motivação por 

trás disso é nítida, é descarbonização. A matriz, eles ainda são muito dependente dos 

combustíveis fósseis. Não era nosso caso e continua não sendo, por diferentes razões. Antes, 

éramos muito hidrelétricos. Hoje, continuamos muito hidrelétricos, mas estamos expandindo 

fortemente com a eólica e fotovoltaica. Então, entendo que a motivação é diferente e por isso 

é, mais uma justificativa pra que não sejam necessários subsídios a essas fontes, ou quaisquer 

outras fontes, até porque elas já são bastante competitivas. Mas, o que tá por trás hoje, que 

prevalece, é, o que a gente tem defendido pelo menos no contexto da modernização do setor 

elétrico, é o conceito de neutralidade tecnológica. Ou seja, não vou agora falar que eu preciso 

contratar “x” de eólica, “x” de termelétrica. Eu preciso “x” MWh, e a que condição. Tem 

que ser neutro em carbono, ou vou precificar essa emissão? E aí as diferentes soluções, elas 

vão competir com o atendimento desse requisito. E aí isso é, a gente diz que induz a 

eficiência econômica e evita trancamentos tecnológicos. Por exemplo, é um risco. Se o país 

fala, nos próximos vinte anos eu vou investir pesadamente em eólica, que seja, pode ser que 

nesses próximos anos surja outra tecnologia que desbanque ela e a gente fica preso nela 

pagando um preço relativamente caro. Então esse mecanismo de neutralidade tecnológica, 

ele tende a induzir mais eficiência, a maior eficiência e com isso a gente não vai buscar 

fontes “a” ou “b”. Até porque, repetindo, a nossa motivação não é tão puxada pra 

descarbonização quanto aí em outros países. 
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EDR1: Ok. Acho que essa seria, assim, oficialmente a última pergunta. Acho que até 

você já tá respondendo, mas é o seguinte. Políticas de incentivo à eólica foram um programa 

de transição em direção às energias renováveis ou de complementação devido à queda da 

geração de eletricidade por fonte hídrica? Foram uma alternativa à variação de preços de 

insumos de usinas termelétricas nos mercados internacionais? Seriam mais questões, assim, 

não sei por assim dizer, de segurança energética? Você já começou falando, você acredita 

que a ... porque o pessoal, realmente, fala muito em outros países de transição energética 

com uma descarbonização ... no Brasil parece não ser então essa a motivação. Isso tá mais 

relacionado com a crise hídrica? Tá mais relacionado com a política de funcionamento das 

termelétricas? Por exemplo, eu vou fazer uma afirmação aqui, você, por favor, me analise e 

até me corrija se você não entender que é dessa forma, mas ... o Brasil também é produtor 

de combustíveis, aliás, de insumos fósseis que vão funcionar nas usinas termelétricas. Então, 

como ele também é produtor, ele olha o mercado internacional, por exemplo, quando o valor 

tá baixo, ele usa internamente, quando tá alto, ele tem interesse em vender? Isso tem alguma 

relação, no seu entender, com as motivações da expansão da fonte eólica aqui no brasil? 

EDO: Acho que é uma ótima pergunta essa, viu? Se, ou seja, se a gente fez um Proinfa 

pra incentivar novas fontes ou se a gente tá fazendo isso talvez por necessidade, né? Eu 

entendo que no início foi pra incentivar. Não eram fontes competitivas, mas foi uma política 

com a aura de, “olha, quero ir por esse caminho e vou estimular essas fontes, subsidiando-

as”, e no meio do caminho, o papel dessas fontes foi mudando. E hoje se a gente olha no 

nosso plano decenal, que a gente olha pros próximos, até 2030, nos próximos anos, a gente 

vê a predominância da eólica por ser a mais competitiva. Mas aí tem uma outra questão, não 

só associada à crise hídrica. É a dificuldade da expansão hidrelétrica. Então, hoje, construir 

uma nova hidrelétrica é muito difícil. A pressão ambiental é cada vez maior, com razão. Até 

porque a fronteira hidrelétrica tá na Amazônia, então se a gente olha as últimas hidrelétricas 

de grande porte, Santo Antônio, Jirau, Belo Monte, não foi fácil a construção dessas 

hidrelétricas. O licenciamento ambiental delas levou vários anos, e mesmo assim, durante a 

construção teve dificuldades. Agora mesmo a gente tá rediscutindo Belo Monte, o Ibama 

tava propondo mudar o hidrograma de Belo Monte pra permitir melhores condições 

ambientais na região. Então, acaba que a eólica, ela tá, hoje o papel dela não é mais que a 

gente precisa incentivar, sim porque, das fontes disponíveis, daquilo que a gente consegue 

oferecer de expansão, ela é a mais barata. Então a própria ... os dois papéis aconteceram. 

Primeiro tem o incentivo, e o outro, hoje, por necessidade “barra” [ / ] ser a fonte mais 

interessante, né? Embora ela traga novos desafios como uma operação mais complexa e 
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talvez o que a gente tem visto é usaram as hidrelétricas de uma forma diferente. Operar os 

reservatórios de forma a maximizar o uso da eólica. E não tanto pra minimizar o uso de 

termelétrica e sim maximizar o uso da eólica. 

EDR1: Entendi. Então, existem, eu identifiquei aí, seriam duas questões. Uma 

questão econômica mesmo, que é o preço, ou seja, os parques eólicos, eles atingem um preço 

menor, isso é interessante no mercado. E existe um fator ambiental também. Então, por 

exemplo, hidrelétrica por haver uma reação à construção dessas hidrelétricas, os projetos, 

que nem, fazer em locais como onde os rios têm bom potencial, mas são muito distantes, 

podem afetar muito essa, a parte da vegetação, interferir, isso acaba funcionando como um 

limitador pra projetos que busquem expandir a produção [hídrica] aqui no nosso país numa 

escala grande, de uma grande hidrelétrica. Diferente de projetos de usinas que utilizam 

menor impacto. então, essa questão tanto econômica quanto ambiental acaba pesando pra 

que, isso falando na interface, entre as fontes, pra que a eólica possa ter essa importância 

destacada. Seria isso, né? 

EDO: Embora as hidrelétricas, mesmo as novas, elas ainda se mostram competitivas. 

Se a gente olhar Belo Monte, por exemplo, negociou um preço bem baixo. Embora se ter 

várias polêmicas aí de Lava-jato e afins, que se possa questionar. Mas a hidrelétrica, o 

problema dela eu não diria que é econômico. Problema, não, é um desafio, é ambiental. 

EDR1: Entendi. Os preços da energia produzida pela hidrelétrica ... porque a gente 

tem diferentes hidrelétricas ... tem Belo Monte, tem Itaipu ... mas assim, comparando de uma 

maneira geral pra vocês que tão aí na EPE e tão fazendo projeções, vocês olham que o preço 

comparando com a eólica ele é um preço maior? 

EDO: É difícil afirmar isso, pelo seguinte. A eólica, ela é meio que, tá virando uma 

“commodity”. Então existe um preço ali, valor da energia eólica, independente de onde você 

instale. Até porque são projetos meio que de prateleira. Os aerogeradores são, tem ali um 

modelo “a”, “b” e “c”. você escolhe o mais adequado e instala ali. Então, você consegue 

dizer, hoje o preço da eólica é “x” reais por MWh. A hidrelétrica, não. São projetos caso a 

caso. Então vai depender da concepção de cada projeto. Então uma Belo Monte, tendo 

economia de escala, hidrelétrica enorme, de 11 GW, ela consegue ter um preço menor, né. 

E aí, vários fatores vão influenciar nisso. Por exemplo, é uma hidrelétrica a fio d´água. Não 

tem aquele armazenamento, aquele reservatório que consegue estocar a água por meses. É o 

que a água que chegar, ela vai ser turbinada. Então isso também interfere na competitividade 

dela. Itaipu também, o projeto, é super competitiva, embora seja a fio d´água também. Mas 

se a gente olha uma PCH, uma usina de até 30, ou até menos 30 MW, ultimamente ela não 
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tem sido tão competitiva. A gente tá falando aí dos leilões da ordem de R$ 250 MWh. 

Enquanto que uma eólica, 100. Então, é difícil falar assim, a hidrelétrica custa “tanto”. 

Depende muito de cada projeto, das características da localização, da concepção técnica, da 

hidrologia. Enfim, aí não dá pra afirmar. 

EDR1: [...], agora uma última pergunta, mas também fica à vontade pra acrescentar 

alguma outra observação. Será que a gente pode olhar todo esse processo de incentivo que 

o governo fez com a eólica, isso pode ser visto como um caso? Que lições a gente poderia 

tirar pra outras energias renováveis? Será que a gente consegue dizer assim, olha, teve uma 

expansão grande na eólica, que lições que você acredita que a gente possa trazer e também 

aplicar no caso de políticas de incentivo pra outras energias renováveis aqui no Brasil? 

EDO: Acho que assim, é minha opinião, né? Essas políticas foram fundamentais, 

embora tenha se pagado um preço relativamente alto, mas elas ajudaram a desenvolver o 

mercado. Então se a gente olha o mercado de fabricantes eólicos, pás, torres, o Brasil, ele é 

um destaque. O Brasil é exportador de equipamentos hoje em dia. A gente tem empresas 

como a Aeris, no porto de Pecém [Ceará], e exportam pás pros Estados Unidos. A gente 

tinha a Tecsis em Sorocaba, também, que fechou recentemente [2017], mas foi muito 

importante. Então o brasil hoje ele não só descobriu ao longo do tempo que a gente tem um 

dos melhores ventos do mundo, as maiores produções são no Nordeste. Nenhum país produz 

fator de capacidade tão alta quanto o Brasil. A gente conseguiu desenvolver cadeias de 

suprimentos e fornecer localmente e pra exportação, mas eu diria que não só a questão do 

incentivo do Proinfa foi importante pra isso, mas o próprio modelo de leilões, que foi muito 

oportuno, chegou na hora certa, quando o mercado já tava começando a demonstrar sinais 

de maturidade. E ele foi fundamental pra alavancar essa maturidade do mercado. E com isso 

hoje o Brasil é exemplo pro mundo nesse mecanismo de contratação. A própria Alemanha, 

que era referência, até pouco tempo atrás, ela ainda adotava o modelo do feed-in, se não me 

engano há quatro anos que ela foi adotar o modelo de leilão [...] inspirado no nosso. Então, 

acho que são casos de sucesso que mostram que a gente foi pelo caminho certo. O quanto 

isso é replicável, é difícil dizer, porque a realidade, o contexto é muito diferente. Essas novas 

fontes contribuem prum contexto diferente, e talvez não justifiquem novos subsídios. Por 

exemplo, se discute muito a eólica offshore, é um trabalho que a gente tem feito bastante na 

EPE. Alguns empreendedores falam, poxa, teve o Proinfa pra eólica onshore, por que não 

tem o Proinfa pra offshore? Será que a gente precisa disso agora? Nossa matriz já é bastante 

diversificada, ela já tem fontes muito competitivas e renováveis. então, é difícil falar assim, 
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olha, foi muito bom, foi importante, e por isso vamos continuar fazendo. Assim, opinião, 

acho que não. talvez isso tenha sido importante naquele momento. 
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ANEXO H – TERMO DE TRANSCRIÇÃO - ENTREVISTADO 6 

 

EDR1: [...] O que podemos considerar como indispensável pra que um projeto de 

parque eólico seja bem sucedido?  

EDO: O que seria bem sucedido, só pra entender ... do ponto de vista geral ... 

EDR1: É muito importante aqui a gente, assim, você perguntar pra mim pra que a 

gente consiga entrar numa linguagem comum, que nós estamos trabalhando com ... o que a 

gente tem percebido? Que no estudo da energia eólica existem certos obstáculos e barreiras. 

Então, mesmo o setor já se queixava, olha, existem alguns problemas que impedem que o 

uso seja ampliado, que haja uma expansão. E aí, a ideia foi pensar no seguinte: então, quem 

vai empreender pra construir um parque eólico, uma usina de geração de energia elétrica por 

fonte eólica, o que que ele precisaria em termos de ... ele vai precisar de investimentos, ele 

vai precisar ... o que ele poderia contar como um incentivo? Porque assim, digamos, se a 

gente se colocasse na posição do investidor, por que optar pela energia eólica e não por uma 

outra energia? Existe algo que leve ele, por exemplo, olha, melhor investir numa 

termelétrica, que é uma fonte fóssil, ou é melhor gás natural, ou é melhor investir numa 

eólica ... quer dizer, o que a gente pode pensar, assim, que possa ser colocado como um 

elemento de atratividade ou mesmo assim, olha, já existe essa atratividade. Vamos pensar 

assim, o que ele vai precisar pra que ele construa, pra que ele implemente, pra que ele 

operacionalize, pra que isso tenha uma viabilidade econômica? Então acho que a ideia ...   

EDO: Então bem sucedida do ponto de vista econômico? 

EDR1: É isto. 

EDO: O que eu pude perceber ao longo, na época do meu doutorado e ao longo desse 

tempo, é que boa parte das atratividades que levam ao empreendimento de fontes renováveis 

tá atrelada ... acho que isso na verdade com qualquer tipo de fonte. O que nós tivemos nos 

últimos anos foram políticas públicas que tentaram de alguma forma introduzir essa fonte. 

Porque às vezes há uma certa inércia, há uma certa, um certo vício de alguns setores de não 

buscar coisas alternativas. E as fontes renováveis, tirando a hidráulica, no Brasil, eram fontes 

alternativas dentro do setor elétrico, um setor bastante tradicional. A gente fez um 

direcionamento pra geração hidráulica, a gente aceitou uma complementação da geração 

térmica, mas estender isso pra outras fontes e de uma forma que isso pudesse ser competitivo, 

isso levou bastante tempo. Então havia, há uma certa inércia nesse processo. Mas, de fato, o 

que eu acho que é mais atrativo é poder investir em uma fonte que tenha um custo de geração 
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relativamente baixo, competitivo com as outras fontes que já são tradicionais e ter junto disso 

também esse crescimento do apelo ambiental. Acho que esse é um aspecto importante. A 

busca por você incentivar fontes alternativas pelo fato de nós termos um potencial energético 

pra eólica, pra solar, no Brasil, também é algo que estimula. Então eu acho que existe um 

conjunto de fatores que podem tornar atrativas algumas fontes alternativas. Acho que a 

eólica foi uma dessas que conseguiu ser muito bem sucedida nesse ponto. A gente teve uma 

redução, quer dizer, investimentos do lado da indústria pra você poder reduzir bastante o 

custo de geração, então desenvolvimento de materiais que pudessem tornar as pás maiores, 

mais leves, aumentar a eficiência de geração, ao mesmo tempo aumentar até a ... o potencial 

de aproveitamento com alturas de ... dos rotores cada vez mais elevados. Então, houve esse 

incentivo no lado da indústria, então houve esse interesse do lado da indústria também em 

pesquisar, em melhorar e reduzir, e aí a curva de aprendizagem, a curva de custos acaba 

sendo afetada com isso. Ao mesmo tempo essa preocupação ambiental, que eu acho que é 

também fundamental, vem já num movimento desde o século passado e que tem esse forte 

viés com relação às mudanças climáticas, com relação à preocupação em reduzir a 

dependência das fontes fósseis. E tem também, eu acho que aí é um outro ponto, que estimula 

eu acho que um pouco a redução de custos. Aí eu vou falar de modo global, não tô falando 

só de Brasil. Eu acho que você já deve ter estudado bastante sobre isso e deve ter percebido 

o papel fundamental da China em todo o processo de redução de custos de implementação, 

de introdução e expansão do uso dessas fontes e das tecnologias para utilizar essas fontes. 

Apesar de ser um país que utiliza muito ainda pro carvão, eles querem tentar mudar um 

pouco, ou pelo menos aumentar a participação de outras fontes. E o que eles fizeram na 

energia eólica foi um trabalho bem tenso. Se a gente tem hoje as principais, pelo menos boa 

parte das dez das maiores fabricantes de aerogeradores são chinesas. E esses aerogeradores 

passaram essa evolução na própria indústria gerada, produzida na china, também evoluiu. A 

gente tinha sistemas muito pouco eficientes. Hoje a gente tem sistemas bem mais robustos, 

sistemas muito maiores, quer dizer, eles também contribuíram dentro dessa dinâmica 

mundial. Então eles investem ... isso é muito interessante, a gente viu isso ... tem um estudo 

inclusive, eu não sei se você já conseguiu conversar, acho que chama ... a [...], do Instituto 

de Geociências. você já conseguiu falar com ela? 

EDR1: não, não falei com ela. 

EDO: E ela fez um trabalho de doutorado muito bom, em que ela discutia exatamente 

como que a China tinha impactado nessa dinâmica da indústria eólica. E aí ela identifica os 

vários níveis em que essa industrialização foi se dando em vários momentos, na China, o 
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quanto isso foi se ampliando, e eles desenvolvem pra atender o mercado interno, pra atingir 

competitividade, nos seus custos e espalhar isso pro mundo. Eles fizeram isso com a eólica, 

continuam fazendo. Fizeram e estão fazendo com a solar fotovoltaica. E isso faz reduzir 

bastante os custos de geração. Então acho que o aspecto econômico dentro dessa ótica que 

você tem de atratividade tá muito atrelado a custo de geração, a vencer essa inércia e a ter 

programas que incentivem. Tem uma outra coisa que eu acho muito importante. Essas fontes 

inicialmente são mais caras, são mais custosas, mas o que eu defendi no meu doutorado e 

continuo defendendo, a gente precisa de políticas, de propostas que estimulem o uso, que de 

alguma forma promovam essa iniciativa, que aí a tecnologia vai sendo conhecida, vai sendo 

incentivada, e ainda ao longo do tempo, os custos de geração tendem a reduzir, os custos do 

empreendimento, e naturalmente essa fonte passa a ser competitiva. Ela não vai precisar 

mais de mecanismos de incentivo, isso pode ser retirado para que você possa iniciar esse 

mesmo ciclo com outras fontes. Então eu acho que a eólica fez isso muito bem, no Brasil 

principalmente, especificamente, mas no mundo de maneira geral. Então, isso é outro 

aspecto fundamental. E tem o potencial. Não adianta tudo isso se a gente não tiver potencial 

de vento pra gerar, e investir. Acho que são vários aspectos. 

EDR1:  Então [...] a gente pode entender o seguinte: o Brasil já tem o potencial bom 

de ventos, mas além desse potencial econômico, é preciso desenvolver a indústria pra que 

isso se torne atrativo. Um parque eólico nesse raciocínio, pode haver o potencial, mas se por 

exemplo se a indústria não tiver um ganho de escala, não tiver um desenvolvimento dos 

materiais para que eles se tornem a um custo menor, isso ainda vai ficar inviável, por 

exemplo, pra que ... isso pensando no caso ... não no momento atual do Brasil, mas que isso 

foram etapas que precisaram ser vencidas e que foram necessárias pra que a indústria, a 

geração eólica se desenvolvesse e conseguisse gerar, participar, tivesse uma participação 

maior aqui na matriz de produção de energia. 

EDO: É, porque eu acho assim, que a gente não pode ficar também, sob a ótica de 

mercado, e sob a ótica das políticas públicas, a gente não deve imaginar que você vai ficar 

sempre dependendo ou tendo que criar artifícios pra que as próprias indústrias se 

desenvolvam. A gente não tem que fazer isso ad eternum. Acho que a história de você não 

dar o peixe, mas ensinar o indivíduo a pescar que é fundamental. A gente tem que dar esse 

estímulo inicial, e aí existem mecanismos pra isso, mas ao longo do tempo você também tem 

que dar sinalizações pra incentivar a pesquisa de materiais, incentivar a indústria nacional 

ou até mesmo a vinda de outras indústrias pra desenvolver a, pra tentar reduzir os custos na 

produção local, e estimular isso pra que a indústria naturalmente depois, a indústria de 
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energia eólica, ela possa se desenvolver, ela ande com as próprias pernas e se torne 

competitiva. E aí eu não preciso mais incentivar. Eu vou olhar pra outra fonte que tem 

potencial, que é importante, que às vezes até resíduo de uma outra indústria, e que também 

deve ter um estímulo, deve ter também esse mesmo caminhar. Isso no ponto de vista 

econômico. Então acho que é fundamental e até um pouco do ponto de vista industrial. Acho 

que de certa forma movimenta a economia. Existem vários gargalos em outras áreas, a gente 

sabe, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. A gente fala muito em mudanças 

climáticas, isso é realmente global. Mas tem um pessoal que estuda muito sobre os impactos 

da geração eólica em sítios, em áreas de dunas. Tem outros aspectos que são sociais, 

ambientais, que às vezes a gente não contempla. Às vezes, não, acho que a maioria das vezes 

tempo de maneira muito marginal, mas eu entendo também que acho que tem outro ponto, 

às vezes a gente precis... a gente não vai conseguir ser eficiente em todas as áreas. E muitas 

vezes a gente tem que escolher, fazer escolhas. E eu acho que aí a gente tem que pensar que 

essas escolhas às vezes elas privilegiam um grupo maior de pessoas, mas esse grupo menor, 

existe um grupo menor que tá sendo impactado, e aí as políticas de compensação tentam 

amenizar isso, eu acho que a gente também tem que buscar outras alternativas que não sejam 

às vezes só na geração eólica, sabe, mas alguns outros instrumentos que reduzam esse 

impacto pra população local. Mas aí a gente já tá falando de aspectos que são importantes, 

mas que eu acho que fogem da questão mais econômica que você tá trazendo. 

EDR1: [...] o que o governo fez pra incentivar a indústria de geração de eletricidade 

por fonte eólica? Você pode comentar algumas políticas públicas? 

EDO: É ... até onde eu me recordo, viu, porque a minha memória já não é tão assim 

boa, mas pelo que eu lembro do que eu estudei, as principais né? A gente teve algumas 

iniciativas em sistemas isolados, e eu lembro que o PRODEEM era um deles, mas o 

PROODEEM apesar de tentar incentivar a geração descentralizada, ele acabou muito mais 

estimulando os usos de motores geradores a diesel, né, coisas do tipo. Mas eu lembro que eu 

visitei alguns projetos no doutorado em que haviam sido instalados alguns pequenos 

aerogeradores. A gente sempre teve uma, o uso inicial no país de forma muito 

descentralizada. Agora, eu acho que assim, que o grande pontapé nisso tudo veio através da 

crise de fornecimento de energia que a gente viveu em 2001 e todo o desdobramento. A 

partir daí com o Proinfa, que culminou com a criação do Proinfa. Lá a gente teve uma 

primeira sinalização mais firme do governo com relação à expansão das fontes alternativas, 

de geração de energia elétrica, e eólica foi uma delas, e que inclusive foi até bem beneficiada 

com redistribuição dessas fontes, que era PCH, eólica e biomassa, justamente por uma 
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questão de atratividade econômica, isso que é interessante. A biomassa, ela não conseguiu 

... não teve um apelo tão grande entre os produtores de biomassa pra poder aproveitar e 

direcionar o uso na geração de energia elétrica. E aí esse percentual que tava igualitariamente 

dividido acabou pendendo e a eólica conseguiu ampliar, até onde eu me recordo, os últimos 

dados, ela ampliou a sua meta inicial de implantação, de sistemas. Acho que o Proinfa foi 

um pontapé. Depois disso a gente teve algumas iniciativas, então teve atrelado ao Proinfa 

algumas regulamentações até que iam de encontro a reduzir os custos da geração, então com 

descontos em algumas tarifas, então ações regulatórias um pouco mais pontuais que foram 

estimulando o uso da energia eólica. E, eu acho que assim, culminou depois com ... a gente 

teve até o Proeolica, se não me engano também acho que foi antes do Proinfa, que chegou a 

tentar movimentar, mas foi a partir do Proinfa, e depois os leilões de energia. Eu lembro que 

quando eu estudei a parte de instrumentos regulatórios lá nos idos de 2000, já havia um 

pouco esse movimento pra mecanismos como esses de leilões em alguns países da Europa, 

ou de incentivos mais direcionados ao aspecto econômico. Então eu acho que depois com os 

leilões de energia que a gente passou a exercer aqui no país, a gente foi direcionando ainda 

mais a geração [...] da energia eólica. Acho que isso também foi fundamental pra todo o 

envolvimento e toda a evolução da geração eólica no Brasil. Se você tiver alguma pergunta 

específica sobre o que eu falar, [...] não seja também ... alguma coisa que você queira que eu 

esclareça melhor, você pode interromper, viu?  

EDR1: Tudo bem. Então, eu tô fazendo o seguinte. Eu tenho um conjunto de ... 

porque o roteiro aqui, ele é semi-estruturado. Então, tenho um conjunto de cinco, seis 

questões que são as questões base. Mas o que que eu faço, sempre faço um ajuste conforme 

a realidade da pessoa que eu tô entrevistando. Então, muitas vezes eu acabo acrescentando 

outras questões porque conforme eu entrevisto, a pessoa entrevistada, ela me traz 

determinados elementos que despertam interesse pra algum aspecto. Então eu tenho feito, 

eu vou fazer algumas perguntas mesmo assim pra esclarecer. 

EDO: Tá bom. 

EDR1: Eu tava pensando o seguinte, [...], você tava falando do Proinfa. O Proinfa 

ele lembra muito as experiências, ele lembra, não sei se muito mas, ele lembra as 

experiências de outros países, outros países. Os Estados Unidos têm exemplos, a Europa tem 

exemplos. Eles tem modelos diferentes, mas ... é daí que vem o Proinfa? Quer dizer, foram 

as experiências bem sucedidas em outros países que possivelmente inspiraram os criadores 

desse programa a criar um programa que foi voltado a incentivo de uso pra ampliar o uso da 
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energia, não só da eólica, outras também, solar ... PCH, biomassa, mas aqui pensando no 

caso da eólica? 

EDO: Eu não ... eu não tive contato na época da elaboração do Proinfa, mas eu 

conversei muito com a [...]. Não sei se você já teve a oportunidade de entrevistá-la também. 

EDR1: A [...], não. A [...] ... eu tô até aqui pegando até ... tem um final, só pra 

esclarecer isso, [...], a nossa estratégia de entrevista a gente chama de bola de neve. Por quê? 

Porque toda a vez que a gente entrevista alguém, a gente pergunta: você teria mais alguém 

que você acredita que seria interessante conversar sobre o assunto? E aí a pessoa fala um, 

dois nomes pra gente, e aí a gente   faz também os convites pra essas pessoas. 

EDO: Legal. 

EDR1: E aí vai crescendo o número, a rede de pessoas que vão falando sobre ... que 

servem como referência pra gente pra coleta das informações. Então, no término da 

entrevista, eu vou fazer um agradecimento depois formal por email e daí eu peço que se 

possível você traga aí um, dois nomes pra que a gente continue, dê continuidade nas 

entrevistas. 

EDO: Tá. Então, a [...] foi uma das pessoas que trabalhou na criação do Proinfa. Eu 

a conhecia de alguns eventos e aí depois eu até fiz um trabalho de consultoria pra eles, logo 

depois, acho que um ano mais ou menos, um ano e pouco depois da criação do Proinfa. E 

ela já tinha lido muito, ela tinha realmente uma inspiração do que acontecia no mundo. Não 

sei se foi a única inspiração e nem sei se foi assim, né, tão decisivo, ela, enquanto pessoa, 

mas eu acho que de maneira geral a gente tava vivendo na época essas iniciativas. Haviam 

mecanismos que eram mais incisivos como esse em que você define uma capacidade de 

geração. Então o governo define o quanto ele quer que gere a partir de determinadas fontes 

e ele cria também, eu até esqueci de comentar isso. Quer dizer, não basta eu só ter o estímulo 

a essa forma de geração. Eu tenho que viabilizar que essa energia elétrica também chegue 

na rede. Então essa relação de geração, transmissão, distribuição é fundamental. Na época, 

havia essa ... esse movimento no mundo, de várias iniciativas pra incentivar as fontes 

renováveis. Eu lembro que os Estados Unidos e em alguns países da Europa, Estados Unidos 

até assim meio que como um ... uma visão até [...] diversificada. Eles tinham diferentes tipos 

de mecanismos, às vezes até mesmo na mesma cidade, no mesmo estado, a Califórnia, um 

exemplo bem claro disso, de iniciativas muito diferentes, diversificados. Mas haviam essas 

duas linhas. A primeira era você fixar uma certa capacidade de geração. Então eu dizia que 

eu quero que entre tantos MW de capacidade instalada no período de tantos anos. E o outro 

era você definir atratividade econômica. Então a gente tinha as feed-ins, todos os 
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mecanismos feed-ins, com tarifas que eram atrativas, que sinalizavam pro mercado, e aí 

tentava atrair de forma um pouco menos incisiva do que obrigar você a gerar. E eu acho que 

naquela época, a maturidade que o nosso mercado de energia vivia, eu acho que o feed-in 

não seria a melhor forma, sabe? A gente não tinha ainda viabilidade econômica. A gente 

tava começando, engatinhando no incentivo de algumas indústrias nacionais. Eu acho que o 

Proinfa, enquanto que um programa um pouco mais incisivo, pra mim naquela época, eu até 

conversei bastante com outros colegas, eu achava que ele poderia surtir mais efeito do que 

deixar o mercado do setor elétrico essa iniciativa natural de seguir pras fontes renováveis, a 

eólica por exemplo, foco numa atratividade na tarifa, no custo da geração, na tarifa de 

geração. Então eu acho que foi, provavelmente foi sim inspirado no que aconteceu no 

mundo. 

EDR1: Na sequência do Proinfa, o Proinfa foi uma política, e aí houve uma grande 

alteração, uma profunda alteração no sistema regulatório. E aí pensou-se em fazer um modo 

diferente de incentivar esse uso, que foi a questão de alterar as regras pra comercialização 

de energia das distribuidoras. E aí vieram os leilões. Os leilões foram instituídos como o 

procedimento que seria utilizado. só que, pelo que eu encontrei aqui na pesquisa, [...], os 

leilões específicos de energia eólica, eles só deram certo em 2009. Em 2007 foi feita uma 

tentativa, mas não houve interessados. Em 2009, aparentemente, todos os ... se não me 

engano em 2007 a eólica teria que se habilitar junto com outras fontes, na época ... 

EDO: Não era exclusiva. 

EDR1: Na época não houve interessados, mas depois foi feito um leilão específico, 

em 2009, e aí houve sucesso e, pelo que eu encontrei, seria o momento em que a eólica 

entrou nessa nova fase, que seria as distribuidoras começariam a comprar energia por fonte 

eólica. Como é que você vê esse programa que seguiu pela regulação, planejamento. A 

pesquisa aqui eu encontrei também algumas informações de que foi criada a Empresa de 

Pesquisa Energética, EPE, e ela passou a ter um papel fundamental que antes era um papel 

que era feito exclusivamente pela Eletrobrás. A Eletrobrás, na realidade anterior, ela que 

concentrava as funções, e aí a EPE falou: olha, agora vai ter um órgão específico vinculado 

ao Ministério, que vai fazer toda essa parte de planejamento. O modelo vai ser esse modelo 

dos leilões, que já é utilizado em outras energias. O que que você falaria assim, como é que 

você vê a importância desse programa de ... regulatório, de leilões pra organizar o processo 

de comercialização da energia eólica? Você vê uma ligação disso com o crescimento, com a 

expansão dessa fonte? 
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EDO: Sim, sim. Eu acredito que sim. Eu acho que aí é um pouco o desenvolvimento 

e a evolução do mercado. A gente parte de um mecanismo que é mais incisivo, você obriga, 

que essa geração fique disponível. Eu lembro que a própria implantação dos parques levou 

um bom tempo do Proinfa, desde que foi assinado o Proinfa e foram habilitados 

empreendimentos. A gente tinha problemas associados à transmissão, como a gente também 

sabe que existiu e existe ainda na geração solar, por exemplo, fotovoltaica. Então essa 

conexão. Por isso que é importante a gente não só pensar na expansão das fontes, mas 

viabilizar isso pra que a rede seja alimentada por essas formas de energia. Então há sempre 

um descompasso. Esse processo regulatório não é muito simples. A gente sabe disso. A 

Aneel enfrentou uma série de dificuldades. A própria constituição da Aneel já foi atropelada. 

Então vários ... é uma dinâmica e uma evolução que eu acho que era natural, que passa um 

tempo até que a gente conseguisse de fato começar a ampliar o parque eólico nacional. Mas 

eu acho assim, eu acho que a gente também teve ... de certa forma não sou contrária aos 

leilões, não. Eu já ouvi algumas críticas. Eu acho que do ponto de vista econômico tem se 

mostrado muito atrativo. A gente tem verificado a redução dos preços da energia elétrica. E 

isso de certa forma é interessante também pro empreendedor porque ele tem conseguido 

nessa evolução de redução de preços também mantido, aceitado a margem que lhe é cabível. 

Eu acho que é um processo importante pra redução de custo. Eu acho que o leilão, ele traz 

isso. Já na época lá, na Europa, eu já achava que era uma coisa muito interessante, depois 

que a gente começasse, trouxesse um pouco essa consciência e essa ... esse conhecimento 

sobre essas fontes. Então eu acho que os leilões de energia, eles auxiliaram muito na 

possibilidade de redução de custos e na atratividade econômica dos empreendimentos. Mas, 

obviamente, a gente tem que olhar como um todo. Foi como eu falei, oferta, a transmissão 

das energias e a demanda. Então a gente tem que tar casando muito bem isso e a gente tem 

o outro lado positivo no âmbito brasileiro que é o fato da geração eólica complementar a 

geração hídrica no sistema interligado. Então, em condições hídricas um pouco mais 

restritas, a gente tem energia eólica com potencial maior. Acho que isso também é um outro 

fator que atrai os empreendedores, de saber que aquela geração, ela vai de fato 

complementar, ela tem um papel importante. Então vai continuar sendo estimulada, e vai 

naturalmente promover uma redução de custos, até que hoje a gente sabe que no caso dos 

leilões, os preços-teto diminuindo, hoje a gente vê que a energia eólica, ela já é totalmente 

competitiva. Importante do ponto de vista econômico a gente já consegue perceber isso, no 

caso brasileiro e em muitos lugares do mundo.  Esse movimento não é só no Brasil, esse 

movimento é no mundo como um todo. E agora a gente tá falando também no 



334 

 

aproveitamento offshore. Muitos países que já faziam isso, Reino Unido já tinha essa 

preocupação, já fazia esse aproveitamento. Hoje a gente já tem alguns estudos. A EPE, como 

você comentou, fundamental pra dividir. Havia muito acho que uma pressão, havia a 

Eletrobras que fazia todo esse gerenciamento, era responsável pelo planejamento. Hoje a 

gente tem a EPE e a Aneel como dois pilares importantes pra viabilizar isso. E os estudos 

que a EPE vem fazendo têm sido cada vez mais pra diversificar, pra gente não ficar 

dependente de uma fonte, pode ser um aproveitamento máximo da energia que, das formas 

de energia que a gente tem. Então acho que tudo isso foi, todo um crescimento, a 

consolidação desses órgãos, e aí culminando com um resultado mais positivo em termos 

econômicos. 

EDR1: [...], você destacaria mais algum aspecto na regulação que vem à memória 

que possa ter contribuído também pra ... 

EDO: Sim, eu lembro de outro aspecto que foi muito discutido, mas eu achei muito 

importante, que é a questão do índice de nacionalização. Esse eu acho que foi um fator que 

o Proinfa trouxe e que depois isso foi melhor entendido no âmbito do financiamento do 

BNDES. Essas formas de financiamento também são importantes, a gente tá falando de 

custo, custo, custo, mas isso tudo tem que tá atrelado a todo ambiente financeiro junto, pra 

poder viabilizar. E eu acho que o índice de nacionalização é um ganho importante. eu lembro 

que na época havia muita discussão que o índice de nacionalização englobava serviços. 

Então, era equipamentos e serviços.  E isso era muito ruim porque com isso você não poderia 

estimular tanto a indústria de equipamentos. Mas eu acho que o custo envolve não só 

equipamento em si, mas tudo que tá em torno dele. Acho que a inclusão dos serviços foi 

importante e continua sendo importante. Tem toda a indústria em torno do parque eólico que 

acaba sendo desenvolvida. Eu preciso ter as bases, as torres, eu tenho que ter gente 

especializada pra poder fazer a construção. Eu preciso ter gente especializada pra prever e 

entender tudo isso. Eu preciso ter gente especializada que vai dar o suporte depois. Então eu 

acho que de certa forma o índice de nacionalização era uma coisa que eu sempre achei muito 

importante lá no meu doutorado. Porque não é só trazer o equipamento e ficar refém. É a 

gente criar uma indústria em torno disto que beneficie também a economia local e assim por 

diante. Isso só do ponto de vista econômico, tá, [...], porque se a gente for falar do ponto de 

vista social e ambiental, aí que tem um monte de coisa mais pra discutir. 

EDR1: [...], no seu entender, essas políticas de incentivo à geração eólica, elas tinham 

por objetivo proteger o clima contra o aquecimento global ou outros objetivos? 
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EDO: Eu acho que a gente tinha muito mais um questionamento sobre segurança 

energética. E aí, e também um pouco dessa ideia de aproveitar o que já existe, o 

aproveitamento local nacional. Então, eu acho que esse foi um dos principais fatores de 

estímulo. Apesar da gente saber que a crise de energia de 2001 não foi exclusivamente uma 

crise de oferta, de geração de energia, a gente sabe disso, mas era uma crise generalizada no 

setor elétrico, a necessidade de você garantir segurança energética acabou levando à 

diversificação de fontes e até mesmo a rever os leilões de transmissão, de distribuição, atrelá-

los à própria oferta de energia. Então, eu acho que as mudanças climáticas, as questões 

ambientais, elas são parte do incentivo, do estímulo, dos interesses. Mas eu acho que ainda 

tem uma questão mesmo de segurança energética por trás.  

EDR1: Complementando um pouquinho esse raciocínio, [...], as políticas de 

incentivo à eólica, a gente pode dizer que elas foram programas de transição, esse conceito 

de transição em direção às energias renováveis? Ou não, ou você entende elas como uma 

complementação, acho que você já falou um pouquinho sobre isso, devido à diminuição da 

geração de eletricidade por fonte hídrica? Eu não sei se eu posso dizer dessa forma, mas, 

foram uma alternativa à ... você vê esse fator de variação de preço dos insumos, que nem, 

por exemplo, o Brasil tem usinas termelétricas. Ele tem esse olho no mercado internacional? 

Por exemplo, se o mercado internacional tem um preço mais caro, a produção nacional de 

insumos, óleo, gás, você acredita que ela se volte pra venda no mercado internacional? E 

quando esses preços são mais baixos, ela tem interesse em utilizar esses insumos aqui na 

produção nacional? Você vê alguma relação entre essas situações, realidades econômicas, 

ou vê uma relação das políticas de incentivo à eólica mais voltadas pruma transição, que 

seria uma substituição das fontes fósseis, ou você vê mais como realmente ... eu vi que na 

sua fala, você falou de complementação mesmo, mas fique à vontade pra ou reforçar esse 

pensamento ou pra colocar alguma questão adicional. Como é que você vê? 

EDO:  Eu acho que inicialmente a ideia era geração, era segurança energética, mas 

com o olho também na questão ambiental. Apesar de que do ponto de vista de mudanças 

climáticas, a gente sabe que o nosso sistema elétrico, ele ainda é relativamente muito mais 

favorável do que muitos outros em outros países. Apesar da gente saber que existem 

emissões e reservatórios, existe todo um estudo que vai ser desenvolvido e até mesmo 

aprofundado sobre isso, ainda assim o impacto das mudanças climáticas, ele é no setor 

elétrico brasileiro, até antes do Proinfa, ele era relativamente menor que na grande maioria 

dos países no mundo. Mas eu acho que isso ... sabe quando aquela coisa que você une o útil 

ao agradável? Então eu acho que foi um pouco nessa linha. Hoje eu já vejo que existe 
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obviamente, continua existindo a necessidade de se garantir, de ter segurança energética, 

mas a preocupação ambiental, de maneira geral, também foi crescendo ao longo desse 

período no mundo. A gente teve aí marcos regulatórios importantes, acordos, antes o 

Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, o próprio comprometimento agora, né, ainda que, 

diante da pandemia a gente tem reformulações obviamente para serem feitas, mas o 

comprometimento dos governos em reduzir as suas emissões, em estimular o uso de fontes 

renováveis. Então eu acho que é um trabalho conjunto. Hoje eu já não vejo isso 

exclusivamente como uma questão de segurança energética. Até porque a gente também tem 

que lembrar que quando a gente fala de segurança energética soa assim às vezes muito forte, 

mas a gente tem que lembrar que as fontes renováveis têm uma intermitência natural, de 

vento, de sol, de recurso hídrico, intermitências maiores ou menores ao longo do período. 

Então a gente entende que, a segurança energética é muito mais na possibilidade de você ter 

de diversificação energética. Acho que segurança energética talvez tenha sido um pouco 

forte, a diversidade energética, a diversificação energética. E em termos de segurança 

mesmo, a gente sabe que as fontes renováveis por si só, elas ainda não garantem cem por 

cento. Apesar da gente ver aí uma série de estudos que falam, cem por cento da geração, a 

gente sabe que é preciso ter um sistema de armazenamento, seja na forma de água, seja na 

forma de bateria, seja na forma de vetores energéticos, pra garantir segurança de fato, vinte 

e quatro horas, trezentos e sessenta e cinco dias, e vários anos, de fornecimento de energia. 

Eu acho que hoje essa história é um pouco diferente. A gente tem vários aspectos ... até 

porque também a gente tem um outro lado, que é o lado do marketing, que é o lado da 

importância da sustentabilidade desses empreendimentos no mercado financeiro, nas bolsas. 

Tem um movimento econômico, mas também muito atrelado ao fato de que você tem uma 

preocupação ambiental. Então hoje eu já vejo, [...], uma certa divisão. Uma preocupação em 

incentivar fontes renováveis sim, mas sem deixar de lado a necessidade de diversificar 

porque você tem que fornecer energia pro sistema. E é um custo módico. Aí tem toda a lógica 

do ONS pra poder fazer o despacho dessa energia.  

EDR1: E [...], se a gente pensar nessa experiência brasileira em relação à expansão 

da fonte eólica, principalmente nas regiões onde, na região Nordeste, região Sul, será que a 

gente pode olhar essa realidade como um caso? Quer dizer, será que a gente pode tirar 

experiências dessa realidade da geração eólica pras energias renováveis? Existem pontos de 

contato, pontos comuns? A gente pode pensar nela como um exemplo ou mesmo assim, algo 

que deu errado, talvez não fazer isso com as energias renováveis? Como é que, numa visão 

de lições aprendidas, o que que você ... tem alguma coisa assim? 
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EDO: Bom, o que que acho é o seguinte, a gente ainda tá caminhando numa condição 

em que os sítios pro aproveitamento eólico são os melhores. A partir do momento em que a 

gente saturar, a gente vai começar a avaliar sítios onde essa disponibilidade talvez seja um 

pouco menor. Ou talvez porque [...] torres eólicas muito, muito elevadas pra poder manter 

uma boa geração. Então eu acho que a gente ainda tá vivendo um momento bom, favorável 

do ponto de vista do potencial, dos custos, da atratividade. A partir do momento que a gente 

começar a verificar que os parques eólicos ou a área disponível desse aproveitamento já vai 

ter um custo muito elevado, porque tem que colocar torres muito altas e aí eu posso ter outros 

tipos de impactos, aí a gente vai ter que rever. Não vai ter como ... talvez até nesse momento, 

como tudo é relativo, até a oferta de petróleo já não seja mais tão barata, a oferta de gás já 

não seja mais tão atrativa, então as coisas relativizam. Mas eu acho que a gente tem que ficar 

sempre de olho porque tudo é feito com base numa análise muito econômica, financeira, 

com o potencial que a gente tem disponível, mas isso pode mudar ao longo do tempo. Então 

a gente ainda vai tar vivendo isso. Mas eu acho assim, o que eu pude perceber, eu confesso 

que eu venho conhecendo um pouco mais disso e não tenho todo o know-how pra ser, não 

sou tão especialista pra dizer isso, mas eu venho trabalhando com, conversando com um 

grupo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte ... ou da Paraíba? Nossa, agora eu 

confundi. Mas eu vou te passar esse contato, da [...] ela já tem um viés muito mais 

direcionado pra questão socioambiental e de biodiversidade. E eles têm feitos muitos 

trabalhos, muito interessantes, que criticam um pouco esses empreendimentos pelo fato dos 

impactos à biodiversidade, ambientais, e até sociais também, porque isso acaba impactando 

a comunidade local, podem trazer nos empreendimentos da região do Nordeste. Eu acho isso 

bastante interessante porque a gente muitas vezes fica muito, trabalhando com um foco 

muito econômico, e do ponto de vista ambiental social, com estereótipos de alguns impactos 

que já são conhecidos, migração de espécies. A gente já conhece, já sabe que isso é possível 

de ser reduzido, evitado, você desloca ... empreendimentos, não a migração! Você não vai 

falar pras aves pra elas virarem um pouco à direita porque tem um aerogerador ali. Mas a 

gente tem mecanismos pra reduzir esses impactos. Mas tem outros que são muito mais 

específicos, que só estudo in loco pode garantir e ao longo de um certo tempo. Por isso que 

eu acho que a gente vai ter muito a aprender com esses estudos que tem sido feitos em 

instalação de aerogeradores, em áreas de dunas, porque as coisas podem surgir um pouco 

mais pra frente. A gente não tem conhecimento completo pra prever impactos, porque muitas 

vezes alguns impactos não são nem previsíveis, não são nem conhecidos. Então eu acho que 

ali a gente tem muito ainda a aprender, e eu acho que esse grupo pode ajudar bastante você, 
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trazer um pouco essa luz. Eu acho que eles não são muito favoráveis aos leilões, não sei se 

eles têm essa questão econômica tão forte, mas eu acho que a gente tem que ter os dois lados, 

sabe, a gente tem que ter um lado macro, do ganho como um todo, mas a gente também tem 

que ter, não pode deixar de ter o olhar micro. Acho que esse é o principal desafio que a gente 

tem que desenvolver, essa união micro, e não ignorar os problemas que surgem lá, tentar 

reduzir esses problemas, mas também não dar pra isso uma carga, uma importância tão 

grande a ponto de inviabilizar o todo, porque a gente sabe que tudo vai causar impacto. Não 

existe ... assim, me dá arrepio, eu sei que é um jargão, mas me dá muito, muito ... eu procurei 

sempre os meus alunos, sabe, quem, ou as pessoas que eu conheço, eu tenho liberdade pra 

falar ... não existe energia limpa. Tudo o que a gente faz, tudo o que o ser humano faz causa 

impacto. E a geração de energia vai causar impacto. A energia eólica não é limpa. Ela pode 

ser menos impactante no [...], mas ela impactou lá quando produziu aerogerador. Eu não 

posso olhar a energia, a indústria eólica só com o uso. Eu tenho que olhar a indústria eólica 

com tudo o que tá, com toda a cadeia que envolve essa produção. Então, tudo o que a gente 

faz gera impacto. O que a gente tem que buscar é gerar o menor impacto possível. E aí às 

vezes o menor impacto possível pode ser uma visão global, sem deixar de ter a visão local, 

e pode ser com a visão local, sem deixar de ter a visão global. 

EDR1: Legal, muito bom. Eu encerrei as minhas questões [...] se quiser acrescentar 

alguma informação [...] te agradeço. 

EDO: [...] eu acho que as fontes renováveis, elas vão ser muito importantes pra 

possibilidade de uma transição energética no Brasil. No caso da energia elétrica, 

fundamental, mas até pensando assim na transição energética geral, a gente tem que pensar 

mais uso de etanol, reduzir fósseis, coisas do tipo, mas eu acho que essa transição na verdade 

ela é mais consequência de tudo que a gente tá vivendo. E de certa forma tudo que a gente 

tá vivendo tem a ver com tudo que a gente já fez. As decisões, as escolhas energéticas que 

cada país tomou, seja porque não tem energia disponível, formas diferentes de energia 

disponível, seja porque a energia de outrem era mais barata, então isso criou uma 

dependência, é preciso rever isso. Então eu acho que existem muitas iniciativas. A própria 

Agenda 2030 tenta reforçar a questão da transição energética com relação às mudanças 

climáticas, os ODS trabalham nessa linha, mas eu acho que isso ainda é ... a gente busca 

isso, né? Isso é o que a gente almeja. Mas isso é um movimento, se a gente parar pra pensar, 

se eu não tiver energia, se houver um colapso energético no mundo, a gente vai tentar gerar 

hoje mais do que nunca, depois da pandemia, olha o quanto que nós dependemos de energia 

elétrica. Pra ter acesso à internet, eu preciso usar o computador pra eu poder fazer minhas 
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atividades à distância, eu tenho que ter um computador que demanda energia elétrica. Eu 

demando do celular pra poder fazer algumas lives, sei lá, fazer uma interação com os alunos, 

que precisa ser carregado com energia elétrica. Então, eu acho que a gente vive essa 

tendência de eletrificação, acaba sendo uma coisa histórica, mundial, porque a gente tá 

dependente de eletrônicos. No caso de uma pane mundial elétrica, a gente vai gerar com o 

que tiver. Aí eu acho que você não vai pensar se é renovável, não é renovável, e vai depois 

pensar em outros aspectos. Agora, o que eu acho que a gente deve sempre pensar é, sempre 

da melhor maneira possível, é em ser eficiente. A eficiência energética acho que é muito 

importante. Com fontes renováveis, se forem por fontes fósseis, que sejam o mais eficiente 

possível. Com renováveis, que a gente possa ter tecnologias mais ainda eficientes. Se for 

com vetores energéticos, mais ainda. A eficiência nem todo mundo fala muito, em eficiência 

energética, parece que fica em segundo plano, mas se a gente pudesse olhar, olhar pra si 

mesmo e verificar o que que você tá fazendo pra ser eficiente, de maneira geral, a gente ia 

demandar menos oferta, a gente ia demandar menos os recursos. Então isso eu acho um 

aspecto muito importante que a gente deveria também focar. E isso fica um pouco de 

segundo plano. Eu acho que ser eficiente pra muitas indústrias não é interessante. Ainda 

mais se a gente fala que é gerador de energia, que oferta energia, ser eficiente significa, pode 

significar menos comercialização. Mas por outro lado significa também menos consumo e 

assim por diante. Então eu acho que a gente tem que pensar também sobre essa ótica. E o 

que você precisar, eu tô à disposição.  

 

 


