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RESUMO 

 

A Energia é um insumo vital para o desenvolvimento socioeconômico e a busca por fontes 

alternativas de energia tornou-se fundamental após as crises energéticas do petróleo (1973 e 

1979), o acidente nuclear em Chernobyl (1986) e com o protocolo de Quioto (1997). A 

procura mencionada anteriormente pretende complementar as formas existentes, assim como 

atender à demanda referente ao consumo de energia com maior segurança. Nesse contexto, é 

importante identificar as políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento para energia 

eólica e a evolução da capacidade instalada nas principais nações, incluindo o Brasil. Esse 

país se destaca pelo grande potencial a ser explorado e pela evolução emergente da 

capacidade instalada, destacando-se o estado do Rio Grande do Norte (RN), o qual é um dos 

estados com maior potência instalada e em operação. Dessa forma, a referida dissertação tem 

como objetivo identificar as políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento da energia 

eólica no Rio Grande do Norte. O estudo foi realizado por meio de uma metodologia de 

caráter qualitativo denominada de análise de conteúdo, orientada para as características da 

mensagem propriamente dita, seu valor informacional, argumentos e ideias nela expressos, 

constituindo-se numa análise de dados de acordo com a temática. Para a coleta dos dados 

foram realizadas entrevistas com os gestores das principais organizações relacionadas com a 

energia eólica no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte. A identificação das políticas de 

incentivos concretizaram-se em três etapas: a primeira buscou as políticas de incentivos em 

termos nacionais, que são aplicadas para todos os estados, em seguida houve a aplicação do 

questionário e finalizando com a pesquisa e coleta de dados referentes ao desenvolvimento da 

potência instalada do RN em comparação aos outros estados. Ao final, os resultados 

apresentam a inexistência de uma política pública de incentivo definida e consolidada para o 

desenvolvimento de energia eólica no estado potiguar, existindo apenas ações pontuais com o 

intuito de reduzir as questões burocráticas ambientais. A ausência dessa política dificulta o 

desenvolvimento da energia eólica do RN, haja vista provocar a redução da competitividade e 

o desempenho nos últimos leilões de energia. Dentre os obstáculos observados destacam-se a 

carência de mão de obra suficiente para a realização dos relatórios e análise de licenças 

ambientais, a falta de atualização do Atlas eólico do estado, uma insuficiência de incentivos 

fiscais e os entraves na infraestrutura como os problemas referentes às linhas de transmissão, 

distribuição e a questão da logística, com a inexistência de um porto adequado para cargas de 

grande porte e a necessidade de reforma, manutenção e a duplicação de estradas e rodovias 

que ainda são deficitárias. Sugere-se como trabalhos futuros a relação do parque tecnológico 

de energia e o desenvolvimento da energia eólica no estado, a influência do parque 

tecnológico para a atração de empresas e indústrias do setor eólico a se fixarem no RN e um 

comparativo das políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento da energia eólica nos 

estados brasileiros observando o desenvolvimento eólico nos mesmos estados em estudo. 

 

Palavras-Chave: Políticas de Incentivo, Desenvolvimento da Energia Eólica, Energia Eólica, 

Rio Grande do Norte (RN). 
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ABSTRACT 

 

Energy is a vital resource for social and economic development. In the present scenario, the 

search for alternative energy sources has become fundamental, especially after the oil crises 

between 1973 and 1979, the Chernobyl nuclear accident in 1986 and the Kyoto Protocol in 

1997. The demand for the development of new alternative energy sources aims to 

complement existing forms allows to meet the demand for energy consumption with greater 

security. Brazil, with the guideline of not dirtying the energy matrix by the fossil fuels 

exploitation and the recent energy crisis caused by the lack of rains, directs energy policies for 

the development of other renewable energy sources, complementing the hydric. This country 

is one of the countries that stand out for power generation capacity from the winds in several 

areas, especially Rio Grande do Norte (RN), which is one of the states with highest installed 

power and great potential to be explored. In this context arises the purpose of this work to 

identify the incentive to develop policies of wind energy in Rio Grande do Norte. The study 

was conducted by a qualitative methodology of data analysis called content analysis, oriented 

for towards message characteristics, its informational value, the words, arguments and ideas 

expressed in it, constituting a thematic analysis. To collect the data interviews were conducted 

with managers of major organizations related to wind energy in Brazil and in the state of Rio 

Grande do Norte. The identification of incentive policies was achieved in three stages: the 

first seeking incentives policies in national terms, which are applied to all states, the second 

with the questionnaire application and the third to research and data collection for the 

development of the installed power of the RN as compared to other states. At the end, the 

results demonstrated  hat in Rio Grande do Norte state there is no incentive policy for the 

development of wind power set and consolidated, specific actions in order to optimize the 

bureaucratic issues related to wind farms, especially on environmental issues. The absence of 

this policy hinders the development of wind energy RN, considering result in reduced 

competitiveness and performance in recent energy auctions. Among the perceived obstacles 

include the lack of hand labor sufficient to achieve the reporting and analysis of 

environmental licenses, the lack of updating the wind Atlas of the state, a shortfall of tax 

incentives. Added to these difficulties excel barriers in infrastructure and logistics, with the 

lack of a suitable port for large loads and the need for reform, maintenance and duplication of 

roads and highways that are still loss-making. It is suggested as future work the relationship 

of the technology park of energy and the development of wind power in the state, the 

influence of the technology park to attract businesses and industries in the wind sector to 

settle in RN and a comparison of incentive policies to development of wind energy in the 

Brazilian states observing wind development in the same states under study. 

Keywords: Incentive Policies, Development of Wind Energy, Wind Energy, Rio Grande do 

Norte. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a contextualização do tema, a importância da 

energia eólica como fonte de energia renovável no cenário energético atual nas esferas 

mundial, nacional e estadual. Nessa perspectiva, destaca-se o objeto de pesquisa, políticas 

públicas de incentivo ao desenvolvimento da energia eólica, de modo que os aspectos 

sistêmicos à compreensão dos incentivos e desenvolvimentos possam nortear a compreensão 

de como se sucede os principais esforços políticos ao segmento proposto, energia eólica, 

através da fundamentação do questionamento do problema de pesquisa, o qual definirá, em 

seguida, o objetivo geral e os específicos do presente estudo. Por fim, será apresentada a 

justificativa, e, enfim, a descrição, sucinta a organização do trabalho. 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

O setor energético é um dos setores fundamentais no desenvolvimento de uma nação, 

uma vez que a energia é um insumo de vital importância para o crescimento social e 

econômico das diversas sociedades do globo. Dessa forma, o planejamento governamental 

sobre a exploração dessa energia contribui de forma significativa e ampla, para o progresso 

dos índices nacionais dos países investidores. 

Na visão de Baños et al. (2010), a generalização de produtos agrícolas, de atividades 

industriais e domésticas contribuiu de forma considerável para o incremento da demanda por 

energia, especialmente em países emergentes. Seguindo a mesma linha de raciocínio, porém 

identificando a causa por um âmbito social, na visão de Chen et al. (2013), o êxodo rural 

também contribuiu para o consumo cada vez mais significativo de energia. 

Em outras palavras, o incremento das cidades urbanas, aliado ao crescimento 

demográfico em geral, aumentou a demanda por alimentos e incitou as gestões 

governamentais a explorarem novas fontes energéticas objetivando atender à demanda e, 

claro, em virtude de pretensões comerciais, gerar excedentes para a obtenção de lucro. Por 

esses motivos, por exemplo, estrutura-se a ideia de potencializar a produção de energia por 

diversas fontes, dentre elas, a eólica, com o intuito de suprir as necessidades, e, sobretudo, de 

obter satisfatoriamente, lucratividade com o seu emprego. 

Nesse contexto, o aumento do consumo energético e o consequente interesse em 

produzir energia foi tão significativo que desafiou tanto a iniciativa pública quanto a privada, 

e estimulou especialistas a repensarem sobre a diversificação de fontes geradoras de energia, 
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em especial, a eólica. Essa conjuntura possibilitou o investimento de recursos em pesquisas 

relacionadas à transformação, diversificação e complementação de matrizes energéticas, haja 

vista o intuito de descobrirem alternativas viáveis e, de fato, energeticamente produtivas. 

A adoção de energias renováveis tem sido amplamente requisitada desde 1970, pois, 

com as crises do aumento do preço petróleo (1973 e 1979), diversos estados-nação passaram a 

procurar segurança no fornecimento energético e na redução da dependênciada importação de 

energia. Afinal, os países almejavam manter suas estruturas produtivas e, acima de tudo, não 

submetê-las à possibilidade de escassez de recursos energéticos. 

Em síntese, a possibilidade de esgotamento das vias energéticas existentes 

(especialmente os combustíveis fósseis), as crises petrolíferas mencionadas e, então, a 

possibilidade de desestabilizar as nações e suas economias, induziu ao desenvolvimento de 

pesquisas em energias renováveis a partir da década de 1990 (SIMAS, 2012; CHEN et al., 

2013; REN et al., 2013). Além disso, havia a intenção de aliar esse intuito à criação de uma 

base energética com menor potencial ofensivo ao meio ambiente. 

No cenário energético, dentre as fontes renováveis de energia passíveis de 

desenvolvimento, destaca-se a energia proveniente dos ventos, denominada energia eólica. 

Entre outros benefícios, dela decorrentes, o Painel Intergovernamental para as Mudanças 

Climáticas - IPCC (2011) destacou que a energia eólica oferece um potencial significativo 

para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), respeitando exatamente o 

objetivo traçado pela Organização das Nações Unidas (ONU) após a assinatura do Protocolo 

de Quioto em 1997, fator que mostra sua viabilidade. 

Embora haja investimentos em outras fontes renováveis de energia, a energia eólica 

desponta no cenário atual como uma das principais fontes de energia para diversos países do 

globo. Todavia, não são todos os países que atualmente se destacam por investimentos e pela 

capacidade eólica instalada em seus domínios. As principais nações que merecem destaque no 

tocante à estruturação de parques eólicos são: China, EUA, Alemanha, Espanha, Índia, 

Dinamarca, Reino Unido, Canadá, França, Itália e Brasil (GWEC, 2015). 

A liderança exercida por esses países se deve ao fato da exploração exitosa dos 

recursos naturais disponíveis, mas, acima de tudo, pelo desenvolvimento de políticas públicas 

de incentivo, pela disponibilidade de um ambiente favorável para a realização de 

investimentos e pela realização de pesquisas que permitem o desenvolvimento do setor eólico 

em seus territórios (SAIDUR et al., 2010; DINCER, 2011; LAGE & PROCESSI, 2013; 

GWEC, 2014).   
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Na realidade, trata-se de um conjunto de fatores que, associados, propiciam o 

desenvolvimento dessa estrutura energética. Dessa forma, para que ocorra a devida 

estruturação para essa atividade produtiva, também é fundamental o desenvolvimento de 

políticas públicas relativas ao desenvolvimento do setor eólico nos países, até que o setor de 

desenvolva e consolide o desenvolvimento dos parques, a fixação das empresas que integrem 

a cadeia produtiva, a construção de linhas de transmissão e a interligação da energia 

produzida com as operadoras de energia, a formação de mão de obra qualificada, a definição 

de leis, além de outros fatores que interferem de forma direta e indireta no desenvolvimento 

do setor. 

O Brasil, por sua vez, com a preocupação em diversificar a matriz energética, 

promoveu políticas públicas de incentivo para o desenvolvimento inicial do setor eólico. Ao 

final do ano de 2014, o país figura como um dos principais em desenvolvimento de energia 

eólica, uma vez que, entre outros fatores, as suas favoráveis condições naturais, o potencial a 

ser explorado e o desenvolvimento eólico até o momento, confirmam o êxito dessa produção 

de energia e, assim, proporciona a sua classificação a nível mundial entre os dez países que 

possuem maior capacidade instalada de energia eólica. 

Em âmbito nacional, o cenário de investimentos na cadeia eólica no Brasil é 

contemporâneo, datando aproximadamente do início da década de 2000. Dessa forma, o 

marco inicial para o desenvolvimento posterior do setor foram as políticas públicas de 

incentivo através dos programas em nível nacional, a exemplo do Programa Emergencial de 

Energia Eólica (PROEÓLICA) e do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (PROINFA), que permitiram o desenvolvimento inicial do setor até a cadeia chegar 

ao grau de amadurecimento. Como consequência, os programas foram substituídos pelo 

sistema de contratação de energia através dos leilões de energia, sistema que se mantém vigente. 

As políticas públicas de incentivo em âmbito nacional e estadual são de promover o 

desenvolvimento do setor por meio de um cenário favorável nos pilares ambientais, 

infraestrutura, logística, formação de mão de obra qualificada, econômico-financeiras e 

pesquisas (BRASIL ENERGIA, 2014).  

No que concerne aos estados que se destacam pelo desenvolvimento eólico no Brasil, 

mencionam-se o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Rio Grande do Sul e a Bahia. Esses estados 

despontam como os pioneiros na questão de propor um cenário favorável aos investidores no 

setor eólico. O estado potiguar se destaca entre os demais por ser o detentor da maior matriz 

eólica do país, ou seja, a maior em potência instalada e em operação. Em maio de 2014 o RN 
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foi o primeiro estado a quebrar a barreira de 1 GW eólico de capacidade instalada (CERNE, 

2014).  

Todavia, o estado potiguar perdeu espaço nos últimos leilões de energia para o seus 

concorrentes Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul, que obtiveram um maior número de 

empreendimentos que o estado do RN. 

Nesta perspectiva, este trabalho procura entender os instrumentos utilizados pelo 

setor público para incentivar o desenvolvimento da energia eólica no estado do Rio Grande do 

Norte. 

 

1.2. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Levando-se em conta os argumentos realizados até então, chega-se ao seguinte 

problema de pesquisa: Quais os principais instrumentos norteadores do desenvolvimento da 

energia eólica no estado do Rio Grande do Norte sob a caracterização dos instrumentais 

políticos públicos de incentivo. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa foi realizada com o objetivo principal de caracterizar os 

instrumentais políticos públicos de incentivo que possibilitaram a implementação e o 

desenvolvimento da energia eólica no estado do Rio Grande do Norte (RN), bem como os 

desafios enfrentados e a enfrentar. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

De forma mais específica, afirma-se que o estudo visa: 

 

 Apresentar as políticas de incentivo ao setor eólico predominante nos principais 

países; 

 Analisar o desenvolvimento do setor eólico nos principais países; 

 Analisar o desenvolvimento do setor eólico do Brasil e do Rio Grande do Norte 

(RN). 
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1.4. JUSTIFICATIVA 

 

Esta dissertação é justificada pela importância do tema da pesquisa, destacando sua 

relevância para os benefícios gerados a todos os atores da cadeia eólica, governos federal e 

estadual, iniciativa privada e a academia, uma vez que procura descobrir e apresentar as 

políticas de incentivo ao desenvolvimento da energia eólica no estado potiguar. É relevante 

devido o fato de apresentar uma temática pouco explorada em trabalhos acadêmicos e de 

suma importância para o desenvolvimento dessa fonte de energia a nível estadual e, por 

consequência, a nível nacional e mundial. 

Para o Governo do Estado, a importância da pesquisa se mostra na identificação e 

apresentação das ações e políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento da energia eólica 

no Estado do RN, em todas as áreas. Com essa confirmação, o governo, através das políticas 

públicas de incentivo, promove o desenvolvimento dessa forma de energia contribuindo cada 

vez mais para diversificação e flexibilidade da matriz energética brasileira e pode 

posteriormente definir diretrizes para melhoria da política direcionada ao setor energético, 

mais especificamente para a energia eólica, com o intuito de melhorar as condições atuais 

encontradas no estado potiguar. 

Para a iniciativa privada, a relevância da pesquisa se apresenta no total interesse 

nesses incentivos através da identificação das políticas públicas de incentivo ao 

desenvolvimento da energia eólica no estado do RN, em cada uma das áreas: ambiental, 

infraestrutura, logística, econômico-financeira, recursos humanos e pesquisas. As empresas 

investidoras e proprietárias de parques eólicos ou empresas fabricantes de peças, ferramentas, 

equipamentos, com o conhecimento das ações e políticas públicas desenvolvidas, somado 

com o conhecimento do potencial a ser explorado, podem definir suas estratégias de 

localização e investimento no estado do RN no setor eólico. 

Em termos acadêmicos, destaca-se o ineditismo do trabalho no que tange a ênfase da 

temática, já que, não existem muitas pesquisas com o foco nas políticas públicas de incentivos 

ao desenvolvimento da energia eólica em um determinado país ou estado. Na concepção do 

pesquisador, este trabalho contribui para ampliação de pesquisas na área e permite uma visão 

mais completa e detalhada de como os conceitos e práticas defendidos pela Engenharia de 

Produção podem ser aplicados no ramo energético, mais especificamente no setor eólico, com 

a identificação de gargalos produtivos que precisam ser resolvidos por meio de políticas 

públicas, proporcionando um cenário futuro melhor desenvolvido, perspectiva que levou o 

autor a escrever sobre o tema. 
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Para a comunidade científica, a relevância se apresenta na medida em que estimula o 

debate a respeito da importância das políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento da 

energia eólica no RN e sua aplicabilidade. Esse debate crítico é fundamental para o 

amadurecimento da temática, uma vez que ela ainda é pouco explorada, além de ser relevante 

também para o desenvolvimento da economia estadual e consequentemente nacional. 

Com isso, destaca-se a importância do tema para os aspectos econômicos e sociais. 

Econômicos, porque o cenário atual é de crise energética vivenciada pelo país, desencadeada 

pela baixa produção das usinas hidrelétricas, pela escassez de chuvas e pelo aumento da 

utilização da energia elétrica proveniente de usinas termelétricas, cujos custos são bastante 

elevados, acarretando como resultado o aumento do preço da energia para os consumidores 

finais.  

Nesse cenário, o desenvolvimento da energia eólica é fundamental, já que, tem um 

custo próximo ao das usinas hidrelétricas, ao contrário das usinas termelétricas, o que 

proporciona uma redução nos custos de produção de energia, permitindo que essa redução 

seja repassada para o preço cobrado nas tarifas.  

A relevância na questão econômica ganha respaldo, principalmente, quando inserida 

do contexto econômico atual do Brasil, ou seja, com aumento da inflação e baixa perspectiva 

de crescimento para o ano de 2015, fruto de uma baixa produtividade
1
. Já nos aspectos 

sociais, destaca-se o aumento do surgimento de novos empregos, com o aumento do 

desenvolvimento da energia eólica no estado potiguar. 

Por fim, justifica-se a futura possibilidade de ocorrerem avaliações comparativas 

entre setores do RN e o cenário brasileiro, bem como comparações com os principais países e 

o cenário mundial, sobre essa temática. Além disso, a análise presente permite a geração de 

um documento que poderá ser analisado, a ponto de instruir outros autores que desejem obter 

mais informações e pretendam avaliar o desenvolvimento da energia eólica, comparando o 

prático e o teórico em seus estudos e, dessa forma, viabilizar o surgimento de possíveis novos 

trabalhos. 

 

 

                                                           
1
PEREIRA, Reneé. Nordeste é a Nova Fronteira Elétrica. O Estadão, São Paulo, 11 jan. 2015. Disponível 

em:<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nordeste-e-a-nova-fronteira-eletrica,1618149>. Acesso em: 

25 fev. 2015. 

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nordeste-e-a-nova-fronteira-eletrica,1618149
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1.5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação encontra-se dividida da seguinte forma apresentada na figura 

01 a seguir: 

Figura 01: Estrutura da Dissertação. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No primeiro capitulo foi apresentada a proposta do trabalho, com a contextualização 

da temática em questão, apresentando o problema de pesquisa, os objetivos e a justificativa de 

realização do trabalho.  

O capítulo 2 levanta a fundamentação teórica que discutirá conceitos teóricos 

necessários para o suporte do problema em pauta, discorrendo sobre as políticas públicas de 

incentivo. 

O capítulo 3 apresenta um referencial acerca das políticas públicas de incentivos 

adotadas nos principais países e no Brasil. 
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O capítulo 4 apresenta a metodologia de pesquisa, com a caracterização da pesquisa, 

bem como os procedimentos, o passo a passo, para sua realização. 

No capítulo 5 são apresentados e analisados os resultados, de acordo com a aplicação 

do estudo. 

No capítulo 6 são expostas as considerações finais, e por fim, as referências 

bibliográficas, anexos e apêndices utilizados no trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O intuito deste capítulo é apresentar os conceitos básicos sobre políticas públicas de 

incentivo à produção e ao desenvolvimento da energia eólica. Primeiramente, antes de 

particularizar essa temática, faz-se necessário estabelecer algumas considerações sobre esse 

conceito e sua importância. 

 

2.1. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

As políticas públicas iniciaram-se nos Estados Unidos, em meados do século XX, 

com a aproximação do Estado sobre assuntos relacionados às demandas sociais e à economia, 

em específico, em decorrência da aplicabilidade da política keynesianismo
2
. A conjuntura 

política e econômica desse período – pós Guerra Fria – incitava a adoção de uma política 

voltada à reestruturação do país, principalmente com o objetivo de gerar empregos e diminuir 

o descontentamento das classes. (SICSÚ, 1999).  

Na realidade, o surgimento da expressão, em si, ocorreu nos anos 30 e foi introduzida 

por Laswell (1936) através do termo ‘policy analysis’, que significa ‘análise de política 

pública’. Nessa época, a expressão trazia a ideia de conciliar o meio científico e acadêmico 

com a produção empírica dos governos e também como forma de estabelecer o diálogo entre 

cientistas sociais, grupos interessados e os governos. 

Nesse sentido, as políticas públicas surgiram para organizar as ações e as inações
3
 a 

serem tomadas – ou não - em prol da sociedade. Assim, os Estados, através de suas 

governabilidades, passaram a ter a função de selecionar os setores que iriam priorizar, assim 

como também de escolher estratégias para tornar esses projetos eficazes na prática.  

Essa liberdade por parte de seus gestores em listar os setores ‘mais importantes’ e 

determinar quais seriam atendidos começou devido à elevada demanda, isto é, à elevada 

proporção da população brasileira. Por obviedade, fatores como a densidade demográfica 

foram determinantes para a necessidade de desenvolver políticas dessa natureza, afinal, cada 

vez mais se tornava taxativa a demanda por produção e, logo, energia. 

                                                           
2
 O keynesianismo consistiu em uma teoria econômica adotada no século XX, baseada nas ideias de John 

Maynard Keines, cujo objetivo estava na intervenção mais atuante do Estado na economia. SICSU. João. Keynes 

e os Novos-Keynesianos. Disponível em: < 

http://www.ie.ufrj.br/moeda/pdfs/keynes_e_os_novos_keynesianos.pdf> Acesso em: 10 de março de 2015.  
3
 As inações realizadas pelo Estado significam o conjunto de ‘não ações’, ou seja, as omissões. Cumpre destacar, 

nesse diapasão, que a omissão não consiste na conduta pejorativa dos seus gestores, mas em uma postura de 

seleção de prioridades frente às demandas estatais. 

http://www.ie.ufrj.br/moeda/pdfs/keynes_e_os_novos_keynesianos.pdf
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Essa postura, com efeito, aos poucos se alastrou pelas diversas nações, inclusive pelo 

Brasil, de modo a nortear a conduta de seus representantes diante das necessidades de suas 

populações. Em âmbito nacional, por exemplo, as políticas públicas ganharam notoriedade 

após a década de 80, quando o país perdeu a configuração autoritária e tecnocrata do período 

ditatorial e passou pelo processo de redemocratização, cuja característica marcante foi a 

pressão social pela pró-democracia. (CARDOSO Jr. e CUNHA, 2015, p. 19 à 21) 

Dessa forma, a gestão governamental brasileira passou a ter mais autonomia para 

intervir em assuntos de ordem econômica e social e, assim, intensificou o uso de políticas 

públicas para promover o ‘bem estar social’. Embora não seja o objetivo do presente trabalho 

adentrar em questões políticas, é importante salientar o fortalecimento da concentração de 

renda como uma marca expressiva do regime ditatorial citado, o que estimulou a tomada de 

decisões com urgência para tentar rever a situação do país. 

Essa concentração de renda, na visão de Cardoso Jr. e Cunha (2015), enquadra-se ao 

conceito de iniquidade social, ou seja, uma situação em que uma parcela mínima da sociedade 

detém a propriedade material (concentração efetiva de patrimônio material e não material) e a 

maior parcela da população não possui condições mínimas de ter bens mínimos. Isto posto, 

sem pretensões à plena igualdade de acesso, pode-se dizer que as políticas públicas também 

ambicionam reduzir essas desigualdades e viabilizar o acesso aos bens e serviços por um 

maior contingente populacional.  

Destaca-se que já era significativa a necessidade de atender os clamores sociais por 

melhorias, e, com a redemocratização, houve o progresso científico das políticas públicas por 

parte dos pesquisadores, que, com maior liberdade de expressão e difusão de ideias, passaram 

a apoiar cada vez mais essa iniciativa. 

Ressalta-se, logicamente, que em virtude desse cenário de muitas necessidades 

sociais, aliada a situações econômicas pouco favoráveis, o crescimento das políticas públicas 

também esteve associado diretamente à delimitação precisa de planos orçamentários, ou seja, 

não se tratava apenas de planejar os setores a serem priorizados, mas era fundamental a 

contabilidade de créditos e débitos que o Estado teria e as prioridades a serem eleitas. 

O conceito de políticas púbicas, por sua vez, foi definido ao longo do tempo por 

vários pesquisadores, como Eastone (1965), que afirmou ser um sistema, isto é, uma relação 

entre formulação, resultados e ambiente onde serão realizadas. Segundo suas teorias, as 

políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e dos grupos de interesse, que 

influenciam seus resultados e efeitos. 
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Por sua vez, Mead (1995) as define como um campo dentro do estudo da política que 

analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de 

ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: 

política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de 

delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política 

pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que busca, 

ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. 

(SOUZA, 2006). 

Resumindo, o conceito de políticas públicas engloba um conjunto de ações, metas, 

decisões e planos de governo (nacionais, estaduais ou municipais) que o governo escolhe ou 

não fazer, voltado para a solução ou não de problemas, buscando o bem estar da sociedade e o 

interesse público (LOPES et al, 2008). 

Aos grupos que integram o sistema político, apresentando reivindicações ou 

executando ações, que serão transformadas em políticas públicas, denominamos de atores. No 

processo de discussão, criação e execução essas políticas, encontramos basicamente dois tipos 

de atores: os ‘estatais’ (oriundos do governo ou do Estado) e os ‘privados’ (oriundos da 

sociedade civil). Os atores estatais são aqueles que exercem funções públicas no estado, tendo 

sido eleitos pela sociedade para um cargo por tempo determinado (os políticos), ou atuando de 

forma permanente, como os servidores públicos (que operam a burocracia) (LOPES et al, 

2008). 

As políticas públicas são definidas no poder legislativo, o que insere os 

parlamentares (vereadores e deputados) nesse processo. Entretanto, as propostas das políticas 

públicas partem do poder executivo, e, é esse poder que efetivamente as coloca em prática. 

Dessa forma, cabe aos servidores públicos (a burocracia) oferecer as informações necessárias 

ao processo de tomada de decisão dos políticos, bem como operacionalizar as políticas 

públicas definidas. Em princípio, a burocracia é politicamente neutra, mas frequentemente age 

de acordo com interesses pessoais, ajudando ou dificultando as ações governamentais 

(LOPES et al, 2008). 

A escolha por prioridades é fundamental e, essa opção, deve estar pautada não só nos 

anseios dos cidadãos, mas nas condições financeiras cabíveis em poder viabilizá-las. O Estado 

brasileiro, em seu turno, vem adotando uma postura seletiva em razão de serem diversas e 

dispendiosas as demandas da União. 
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Essa vertente de delegação de prioridades foi apontada por Ronaldo Garcia, ao ser 

retratada a elaboração dos projetos plurianuais, que, para ele, consiste em uma iniciativa 

delicada em função da dificuldade em obter a eficácia de seus programas. Segundo o autor, 

uma das grandes dificuldades em aplicar as políticas públicas e alcançar êxito está na 

distribuição das finanças federais e na gigantesca proporção de demandas sociais (CARDOSO 

Jr. e CUNHA, 2015). 

Em relação ao posicionamento do autor, é possível compreender sua inquietação não 

só porque o Brasil contém uma grande massa vivendo com poucos recursos, mas também em 

virtude da elevada extensão do território, que dificulta acesso uniforme da população às 

políticas públicas implementadas, e, ao mesmo tempo, torna complexa a elaboração delas. 

Em resumo, para que as políticas públicas tenham qualidade, é necessário que os 

seus atores – públicos e particulares – tinham uma boa interação, pois o bom relacionamento 

entre eles pode reduzir as intransigências burocráticas e facilitar a aplicabilidade das políticas. 

Além disso, como já mencionado, o êxito das políticas públicas estão associados à 

delimitação de um projeto bem feito, a partir do qual não existam incertezas quanto às 

consequências possíveis e, principalmente, cuja aplicabilidade seja factível (LOPES et al, 

2008). 

A organização das políticas públicas está associada à Administração Pública, ou seja, 

os gestores administrativos irão analisar os projetos sugeridos, assim como buscar sua 

concretude. Sob outra ótica, o êxito ou o insucesso dos administradores também irá 

determinar a quantidade ou a necessidade de serem propostas e implementadas as políticas 

publicas. Dessa forma, entende-se ambas as áreas, como sendo intrinsecamente associadas, 

posto que suas atividades estão entrelaçadas. 

Diante do exposto, a administração pública cuida da questão organizacional 

(diretrizes orçamentárias, objetivos e metas) das políticas públicas a serem adotadas, como 

por exemplo, por meio dos Planos Plurianuais (PPA), que são respaldados pelo artigo 165
4
 da 

Constituição Federal de 1998 e pela criação de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

(CARDOSO Jr, 2015; CARDOSO Jr. e CUNHA, 2015). 

Postas essas considerações introdutórias acerca das delimitações conceituais de 

políticas públicas e suas características, é fundamental atentar para a importância do 

planejamento. De fato, o Tribunal de Contas da União, conforme afirmou o Ministro Augusto 

                                                           
4
 Art. 165 da Constituição Federal de 1988: “A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma 

organizada, as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública federal das despesas de capital e outras 

delas decorrentes e para as relativas aos programas de natureza continuada”. 
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Nardes, trabalha com a definição orçamentária do país e, desse modo, é imprescindível a 

projeção de políticas de forma organizada e com projetos orçamentários detalhados, tendo em 

vista o intuito de deferir as requisições feitas. (CARDOSO Jr. e CUNHA, 2015, p. 83) 

Esse sistema de organização assume tamanha importância porque cabe ao governo – 

seus representantes – a escolha das prioridades a serem atendidas, já que o povo atua por meio 

de representantes governamentais e administrativos. Assim, cabe ao formulador de políticas 

públicas conseguir perceber, compreender e selecionar as diversas demandas. Compreendidas 

as diversas demandas e expectativas da sociedade, ele fará a seleção de prioridades para, em 

seguida, oferecer as respostas, as quais nunca atenderão às expectativas de todos os grupos.  

(LOPES et al, 2008). 

Esse contexto está intimamente associado à temática da produção de energia eólica, 

pois, sem dúvidas, a geração de energia é a propulsora do desenvolvimento do Brasil, ainda 

mais em se tratando de crises energéticas, instabilidades climatológicas e, ainda, de 

vulnerabilidade do mercado exterior.  

Somados, esses fatores fazem com que a gestão pública nacional foque seus esforços 

na adoção ainda mais específica de certas políticas púbicas. Na realidade, sabe-se que setores 

como a educação, saúde e segurança são vitais para a nação, mas, ao mesmo tempo, 

incentivos à indústria, à construção civil, ao terceiro setor da economia e, igualmente, ao 

progresso de matrizes energéticas, são de extrema prioridade para a manutenção da economia. 

Particularmente e relação ao trabalho presente, considera-se a implementação de 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento dos parques energéticos uma grande 

prioridade a ser considerada pelos gestores, afinal, as fontes de energia não renováveis 

obrigam as nações à se programarem para sua possível escassez. Sobre esse possível 

problema a ser enfrentado, inclusive, Ronaldo Garcia afirma que esses ainda são os melhores 

problemas, tendo em vista serem previsíveis e evitáveis, logo, podem ser suportados com a 

realização do planejamento. (CARDOSO Jr. e CUNHA, 2015, p. 85). 

O planejamento, portanto, está regulamentado na Constituição Federal vigente, a 

qual delimita as atribuições dos três poderes, do Tribunal de Contas como um órgão 

acessório, a instituição de Lei de Diretrizes Orçamentárias e outras que foram criadas com o 

intuito de facilitar a gestão dos recursos em prol da sociedade. Frise, ainda, que o 

planejamento das políticas públicas deve obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal
5
, pois é 

                                                           
5
 Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101), de 4 de maio de 2000, dispõe:       Art. 1

o
 Esta Lei 

Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com 

amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. § 1
o
 A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#titulovicapituloii
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juridicamente imprescindível o adimplemento com os credores do estado. (CARDOSO Jr. e 

CUNHA, 2015). 

Nesse contexto, se insere a atuação, em específico, dos programas destinados à 

políticas públicas que assessoram o crescimento dessa fonte energética, haja vista a 

significativa potencialidade brasileira em produzi-la, seja em razão de sua vasta extensão 

territorial, seja porque felizmente sua localização é, estrategicamente, favorável aos ventos. 

Pensando na execução prática e na efetiva realização das políticas públicas, em 1994, 

foi proposta da Medida Provisória nº 1.548, que instituiu o Ciclo de Gestão Pública, cuja 

consistência estava pautada em profissionais com carreiras e categorias funcionais destinados 

ao planejamento governamental, à preparação e à execução do Orçamento da União, além da 

administração financeira dos recursos. Em geral, esses profissionais são técnicos de 

planejamento P-1501, analistas de Finanças e Controle, especialistas em políticas públicas e 

Gestão Governamental, que foram investidos nesses cargos com o intuito de promover 

melhorias à prática dessas políticas. (CARDOSO Jr. e CUNHA, 2015). 

Outro aspecto a ser levantado é o fato de que a temática das políticas públicas não 

está restrita aos métodos de sua elaboração, ao contrário, as gestões governamentais também 

se preocuparam em criar mecanismos para avaliar a sua qualidade. Dessa forma, com a 

pretensão de avaliar o seu nível de eficiência, são contratadas Consultorias de Universidades, 

institutos de pesquisa, especialistas nas respectivas áreas em que se desenvolvem as políticas 

e, inclusive, Organizações Não Governamentais (ONG´s) e emitidos relatórios com certa 

periodicidade para realizar tais avaliações (CARDOSO Jr. e CUNHA, 2015). 

No entanto, os relatórios citados devem levar em consideração não somente os dados 

restritos do setor ao qual à política pública se destina, mas, acima disso, deve se embasar em 

elementos contextuais, ou seja, em aspectos sociais, políticos, econômicos e, até mesmo, 

ideológicos para conferir uma avaliação real de sua efetividade. (CARDOSO Jr. e CUNHA, 

2015). 

O sistema de avaliação mencionado, segundo Matus (1994), pode ocorrer por 

intermédio do monitoramento periódico, pois, essa metodologia avaliativa possibilita a 

percepção dos sinais vitais das políticas públicas, os seus defeitos, as possíveis melhorias e 

                                                                                                                                                                                     
planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 

públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 

condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 

dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 

garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
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formas de expansão, entre outros fatores. Afinal, como afirma o autor, uma avaliação tardia, 

assistemática e, em geral, desorganizada, não confere qualidade ao trabalho que está sendo 

executado sobre as políticas públicas.  

Em síntese, as políticas públicas são destinadas à melhorias dos setores, no caso do 

trabalho presente, em relação ao desenvolvimento dos parques eólicos e sua produção 

energética. Dessa forma, as condições reais para a aplicabilidade das políticas públicas no 

âmbito eólico devem ser avaliadas e, em seguida, fundamentadas em conformidade com as 

características orçamentárias.  

Em seguida, feitas essas considerações, em cooperação entre os seus respectivos 

atores, a política de incentivo à essa energia deve ser estabelecida e os seus desdobramentos 

acompanhados criteriosamente pelos organismos fiscalizadores já reportados. Enfim, adotadas 

as posturas descritas, tem-se uma maior probabilidade em obter resultados satisfatórios, isto é, 

de alcançar o efeito desejado, com eficácia e eficiência. (BALLART, 1992; COHEN e 

FRANCO, 1993). 

 

2.2. PRINCIPAIS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA 

ENERGIA EÓLICA 

 

Considerando processo de desenvolvimento energético, levando em consideração a 

importância dos pontos de vista social com a geração de empregos, econômico relacionado ao 

custo da energia gerada e ambiental, relacionado diretamente à sustentabilidade da energia e 

na busca de tecnologias limpas de energia elétrica para reduzir as emissões de gases do efeito 

estufa, os governos de vários países começaram a fornecer suporte para geração de energia 

renovável (Lewis e Wiser, 2007; Ratinen e Lund, 2012). Isso porque, de acordo com a Dutra e 

Szklo (2008a) e Mills, Wiser e Porter (2012), várias barreiras associadas com as políticas 

públicas, ainda precisavam ser superadas, especialmente em relação para a inserção e 

promoção da energia eólica dentro do sistema elétrico convencional de potência.  

Dutra e Szklo (2008a; 2008b), e Mills, Wiser e Porter (2012) apontam que essas 

barreiras associadas com as políticas públicas são caracterizadas por vários aspectos, tais 

como os custos de investimento; a falta de escala e de escopo; a tecnologia avançada e 

específica; a grande competência da indústria de energia convencional; as barreiras de 

informação; a falta de recursos e pequena disponibilidade tecnológica; a densidade de energia; 

e, a flutuação de energia.  
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Diante da pretensão em superar as barreiras socioambientais, permitir um maior 

desenvolvimento no setor energético, além de obter a sustentabilidade em energia e a geração 

de mais empregos – e, então, de maior inclusão social – sugiram as primeiras políticas 

públicas de incentivo ao desenvolvimento de energia eólica. (SALLES, 2004; DUTRA, 2007; 

NASCIMENTO, MENDONÇA & CUNHA, 2012). 

As políticas de incentivo ao desenvolvimento de energia eólica são importantes para 

a superação de barreiras de desenvolvimento energético e para o fomento inicial do setor 

eólico nos países, estados ou regiões. Além disso, essas políticas são fundamentais para o 

desenvolvimento em larga escala, uma vez que o apoio governamental através das políticas 

permite a existência de um cenário favorável ao desenvolvimento do setor e aos investimentos 

no mesmo. 

Na visão de alguns autores, as principais políticas de incentivo em âmbito nacional, 

responsáveis por promover o desenvolvimento da energia eólica nos principais países, são os 

investimentos públicos, os financiamentos ou os empréstimos, a redução de impostos para 

financiamentos, os incentivos fiscais concedidos para a geração, os leilões, à aplicação das 

taxas/tarifas feed-in e, ainda, ao sistema de ações/cotas (SOUZA et al, 2013).   

No quadro 01 será apresentada a utilização dessas políticas de incentivo pelos 

principais países:  

 

Quadro 01: Políticas em nível Nacional para a geração de Energia Eólica em alguns países. 

PAÍS 

Investimentos 

públicos, 

financiamentos 

ou 

empréstimos 

Redução de 

impostos para 

financiamento

s 

Incentivos 

fiscais para 

geração 

Leilões 
Taxas 

feed-in 

Sistema de 

Ações/Cotas 

EUA  X X   X 

CHINA X X X X X X 

BRASIL X X X X   

DINAMARCA X X  X X  

CANADÁ X X  X   

ESPANHA X X   X  

ALEMANHA X X   X  

ÍNDIA X X X    

Fonte: SOUZA et al (2013) adaptado de Lema & Ruby (2007), Meyer (2007), Dutra & Szklo (2008a), Berry 

(2009), GWEC (2010) e Ratinen & Lund (2012). 

 

 

Dentre todas as políticas acima listadas, a única praticada em todos os países 

apresentados é a redução de impostos para financiamentos de equipamentos. De acordo com 
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Dutra e Szklo (2008a, 2008b), é relevante a aplicação desta política de incentivo, tendo em 

vista esse fator possibilitar a realização de investimentos mais atraentes, já que contam com a 

redução inicial dos custos, uma vez que a implementação dos parques eólicos é ser pago em 

longo prazo. 

Os investimentos públicos, financiamentos ou empréstimos são políticas importantes, 

pois possuem o intuito de promover a redução de custos, e, em decorrência disso, causa a 

redução dos preços da energia eólica no final do processo de produção energética. (BERRY, 

2009). 

Introduzida em vários países, após as recomendações previstas no protocolo de 

quioto, os incentivos fiscais são uma política que permite uma vantagem relevante aos 

produtores de energia eólica, haja vista, o alto valor necessário para o investimento inicial, 

principal componente do custo dos empreendimentos. Dessa forma as políticas de crédito e 

incentivos fiscais são eficazes reduzindo os custos da produção de energia, proporcionando 

uma maior competitividade (GARBE, MELLO e TOMASELLI, 2011).  

Existem outros mecanismos complementares aos principais métodos citados 

anteriormente, como por exemplo, as políticas de desenvolvimento dos mercados de energia 

eólica.  

O quadro 02 a seguir apresenta os principais mecanismos com seus respectivos 

objetivos e características. 

 
Quadro 02: Principais Políticas, seus objetivos e características. 

INSTRUMENTOS OBJETIVOS CARACTERÍSTICAS 

Incentivos ou subsídios 

fiscais 

Reduzir custos de produção e 

consumo de eletricidade limpa  
 

Feed-in tariffs 
Tornar a produção de eletricidade 

limpa atrativa aos produtores  
Esquema financeiro que assegura 

um preço premium aos produtores  

Sistema de Cotas 
Ampliar a oferta de eletricidade 

limpa  

Impõem metas anuais de produção 

e distribuição de eletricidade limpa 

às concessionárias de eletricidade  

Certificado-verde 

Ampliar o uso da eletricidade limpa 

impondo obrigação aos consumidores 

e produtores  

Combina obrigação com 

certificação  

Fundo de energia renovável 

 

Apoiar ações específicas de apoio ao 

consumo e produção de energia 

limpa, inclusive P&D.  

Os recursos vêm, sobretudo, das 

multas relacionadas ao não 

cumprimento de metas de aumento 

da oferta de energia limpa ou 

redução do consumo de energia 

convencional.  

Sistema voluntário de 

energia limpa (Net 

Angariar recursos adicionais dos 

consumidores dispostos a pagar mais 

Atua através mobilização do 

interesse e apoio dos consumidores. 
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Metering) 

 

por energia limpa com vistas a 

reduzir o uso de recursos públicos  
Também é uma ferramenta para 

promover ações conjuntas entre 

setor púbico e privado  

Fonte: CAMILLO (2013), adaptado de Gan, Eskeland & Kolshus (2007). 

 

Dentre as políticas acima transcritas, destacam-se, pela maior aplicabilidade, entre os 

principais países produtores de energia eólica, as tarifas feed-in, o sistema de cotas, o sistema 

de leilões no Brasil e, por fim, nos EUA, onde é aplicado um conjunto de políticas estaduais e 

federais.  

O debate recente está centrado na eficiência dos três tipos principais de mecanismos 

adotados pelos países – o sistema de cotas com certificados verdes para geração centralizada e 

o Feed-in Tarrifs (FIT) – em contribuir para o avanço das novas fontes de energia (para 

grande porte) e o net metering, destinadas à aplicações específicas em geração distribuída, de 

pequeno porte. Inclusive, esse sistema foi recentemente regulamentado no Brasil. 

(CAMILLO, 2013; LAGE & PROCESSI, 2013). 

Em essência, as tarifas feed-in e o sistema de cotas visam à correção de falhas de 

mercado que impedem a competição entre as novas fontes renováveis (NFR´s) e as fontes 

tradicionais, tendo por base os pressupostos da economia ambiental. Esses mecanismos têm 

como principal objetivo ampliar o consumo de eletricidade por novas NFR´s e, com isso, 

alavancar um processo de aprendizado (learning by using) capaz de impulsionar a redução 

dos custos das novas tecnologias de geração de energia. (CAMILLO, 2013). 

Em países como a China, a Alemanha, a Espanha e a Dinamarca, a tarifa feed-in é o 

principal instrumento de incentivo utilizado para o desenvolvimento da energia eólica. Esse 

sistema determina um preço mínimo que a concessionária irá pagar por cada quilowatt-hora 

de produção pela energia elétrica gerada por fontes renováveis, por um preço acima do 

mercado e estipulado por lei, quando este conectar sua usina na rede. Em outras palavras, 

consiste em um mecanismo que garante ao produtor de energias renováveis a segurança da 

venda dessa energia a um preço fixo garantido por contrato por um período determinado 

(geralmente, 5, 10, 15 ou 20 anos) (LAGE & PROCESSI, 2013; RIBEIRO, 2013). 

Esse sistema, portanto, é pago pelo consumidor final, através de um acréscimo na 

conta de energia elétrica de forma proporcional ao consumo de energia efetivamente 

realizado. Em outras ocasiões, esse incentivo pode ser também o valor total recebido pelo 

produtor incluindo subsídio e/ou taxas de reembolso ou o prêmio pago adicionalmente ao 

preço de mercado da energia (DUTRA, 2007). 
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Um argumento comum a alguns estudos (MEYER, 2003; FOXON & PEARSON, 

2007; LIPP, 2007; IEA, 2008;) é o de que, ao possibilitar a fixação dos preços da energia com 

base na curva de aprendizado da tecnologia, o FIT proporciona mais chances de as NFR´s, 

que ainda não estão maduras, se tornarem competitivas no longo prazo. Outro argumento, 

nesse sentido, é que as rendas diferenciais podem consistir num incentivo adicional à 

realização de investimentos em P&D e o possível avanço tecnológico pode-se traduzir em 

benefícios futuros para a sociedade.  

No sistema de cotas, a lei determina que um percentual da eletricidade produzida e 

consumida derive de NFR´s ao impor uma meta (ou quantidade) às concessionárias de 

eletricidade. Em verdade, consiste no modelo “political cota-certificate price market” 

(HVELPLUND, 2001), posto que a quantidade de eletricidade seja fixada como uma cota, 

sendo o preço determinado pelo mercado. Nesse sistema, os agentes de mercado têm algumas 

opções para cumprir suas metas, como a possibilidade de comprar energia ‘verde’ de 

produtores independentes em contratos de longo prazo, ou de construir plantas próprias de 

geração de energia ou, ainda, comprar certificados. 

Em conformidade com os pensamentos de Foxon & Pearson (2007), no sistema de 

cotas, a busca pelo menor custo faz com que a escolha das distribuidoras sempre recaia sobre 

as fontes mais próximas de se tornarem competitivas. Dessa forma, coloca-se que o 

cumprimento de uma determinada cota de energia a um menor custo favorece somente os 

grandes players do setor, pondo em desvantagem os pequenos produtores. 

A certa quantidade de eletricidade resultante de recursos renováveis emite-se um 

certificado (certificado verde), que se transforma em crédito, podendo ser comercializado 

entre as concessionárias no mercado, motivo pelo qual esse mecanismo também é conhecido 

como sistema de comercialização de certificados. As opções sempre consideram o menor 

custo e os orçamentos mais viáveis, sendo, portanto, o mecanismo preferencial para os 

defensores da liberdade de mercado (CAMILLO, 2013; LAGE & PROCESSI, 2013; 

RIBEIRO, 2013). 

Aplicado comumente para geração distribuída, o net metering, por sua vez, tem por 

finalidade regular a troca de energia entre a concessionária e os usuários de energia. Os 

créditos são acumulados com as concessionárias quando há excedentes de energia (geração 

supera consumo local), enquanto os débitos são acumulados quando o inverso ocorre (o 

consumo local supera a geração). Em regra, há um balanço realizado pelas concessionárias no 

momento do faturamento das contas de energia, no qual créditos acumulados compensam 

débitos.  
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Esse modelo de comercialização de energia predomina nos Estados Unidos e 

recentemente, foi regulamentado no Brasil pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANEEL. Assim, além dos leilões de energia, ideais para a promoção da geração de grande 

porte (acima de 1 MW), a regulamentação brasileira do net metering criou mais uma 

possibilidade de exploração de energia eólica, a chamada geração distribuída, de menor porte. 

(LAGE & PROCESSI, 2013; RIBEIRO, 2013). 

No sistema de leilões, o órgão regulador estipula uma quantidade de energia de 

geração de fontes renováveis para ser comprada e organiza um leilão para sua 

comercialização, de modo a gerar uma competição entre os produtores e a favorecer o 

mercado em função da comercialização desse bem.  

Nesse ínterim, a disputa é finalizada quando todas as propostas são colocadas em 

ordem crescente de custo e se atinge o montante a ser contratado. Com isso, a concessionária 

fica obrigada, através de um contrato de longo prazo, a pagar aos produtores vencedores o 

montante previamente estipulado pelo valor resultante do leilão (DUTRA, 2007). 

Nesse caso, a promoção ou o incentivo se relaciona ao fato de que se trata (i) de um 

ambiente protegido da competição das fontes tradicionais de energia; (ii) o preço teto é, em 

tese, coerente com os custos das fontes alternativas; (iii) os investidores não incorrem no risco 

de variação do preço da energia durante o período de duração dos contratos porque este é 

definido e fixado a partir do leilão; (iv) tem-se a segurança da longevidade e as características 

dos contratos de fornecimento de energia (LAGE & PROCESSI, 2013; RIBEIRO, 2013). 

Todavia, os leilões têm sido geralmente, vistos como um fator dicotômico de 

vantagem e desvantagem. Por um lado, é vantajoso porque o produtor tem a segurança para 

vender toda a sua energia à um comprador de confiança (o governo), com a concessão de 20 

anos, por um valor determinado, ao longo do tempo de concessão, e independentemente de 

oscilações do mercado.  

Em contrapartida, ao mesmo tempo em que apresenta aspectos vantajosos, torna-se 

uma desvantagem, especialmente, tendo em vista a possibilidade de o leilão ser do tipo 

reverso, em que os preços de compra tendem a diminuir. Dessa forma, os produtores no 

ambiente competitivo vendem sua energia a preços muito baixos, próximos aos custos de 

produção.  (COSTA E PIEROBON, 2008; GARBE, MELLO E TOMASELLI, 2011).  

Com a introdução dos conceitos relativos às políticas públicas e as políticas de 

incentivo para o desenvolvimento de energia eólica, tem-se o alicerce para identificar as 

políticas de incentivo aplicadas para o desenvolvimento da energia eólica nos principais 
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países e, além disso, verificar a evolução dos seus respectivos desenvolvimentos eólicos no 

capítulo 3 a seguir. 
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3. DESENVOLVIMENTO DO SETOR EÓLICO NOS PRINCIPAIS PAÍSES 

 

O intuito deste capítulo é apresentar as energias renováveis, com investimentos feitos 

nesse setor energético com ênfase na energia eólica, seus aspectos técnicos, ambientais e 

econômicos e o cenário de políticas de incentivo e desenvolvimento eólico nos principais 

países e no Brasil, que está em ascensão no desenvolvimento em energia eólica e surge como 

um dos países promissores para o futuro de investimentos no setor.  

 

3.1. ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

A literatura fornece várias definições relativas às energias renováveis, por exemplo: 

Twidell e Weir (2006, p. 3) define essa expressão como energia obtida a partir das correntes 

contínuas ou repetitivas de energia que ocorrem no ambiente natural. ''Nesse sentido, o 

dicionário de Energia editado por Cleveland e Morris (2006, p. 371) diz: Energia renovável 

como sendo'' qualquer fonte de energia que é naturalmente regenerada em uma escala de 

tempo curto e ou derivados diretamente a partir de energia solar (energia solar térmica, 

fotoquímica e foto- elétrica), indiretamente do sol (eólica, hídrica e energia fotossintético 

armazenado na biomassa), ou de outros fluxos de energia naturais (geotérmica, das marés, das 

ondas e energia atual)''.  O glossário IPCC-WGIII, por sua vez, combina as duas citações 

acima mencionadas, sugerindo seguinte conceito: (2007, p.814).  

 

A energia renovável é obtida a partir de correntes de energia continuada ou 

repetitiva as quais ocorrem no ambiente natural e inclui tecnologias não carbono, 

como a energia solar, hidro- poder, vento, maré e ondas e calor geotérmico, bem 

como tecnologias neutras em carbono, como biomassa. 

 

O aumento da demanda por energia e as incertezas de produção futura quanto a 

algumas fontes de energia, favorecem o cenário de importância das fontes renováveis de 

energia, aumentado a sua importância de modo global e aplicações efetivas de fontes 

alternativas e renováveis de energia, como a energia solar fotovoltaica, energia de biomassa, 

pequenas centrais hidrelétricas, energia eólica, entre outras, têm sido utilizadas em aplicações 

de produção independente de energia elétrica com fins de comercialização (FERREIRA, 

2008). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
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Na última década, o crescimento exponencial da energia eólica e das energias 

renováveis teve como impulsão direta o aumento dos preços dos combustíveis fósseis e 

energias convencionais – tendo-se como agravante, os diversos danos ambientais causados 

destes –, e também, os incentivos governamentais que passaram a ser dados às energias 

renováveis (KENNEDY, 2005; BERRY, 2009; LEWIS, 2010). 

A Fundação do Clube dos Renováveis (Renewables Club) reforça a discussão sobre a 

energia consumida no mundo e, mais especificamente, sobre as energias renováveis e suas 

respectivas fontes. Assim sendo, através de um comunicado, datado de 1º de junho de 2013, 

por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, proposto com o intuito de “discutir a melhor 

forma de intensificar a implantação de energias renováveis como um elemento essencial de 

um futuro mais sustentável e próspero”.  

Na concepção de Worthy (2011), a economia da energia é um campo de 

conhecimento que alia à aplicação da teoria econômica métodos para a solução de problemas 

como o abastecimento de energia, sua demanda, a delimitação de seus mercados, a política 

energética a ser seguida, bem como as interações entre energia e outras questões (por 

exemplo: meio ambiente, finanças). 

Segundo o comunicado citado anteriormente, ministros de estado e outros 

representantes do alto-escalão de 10 países, bem como da Agência Internacional de Energia 

Renovável (IRENA), lançaram o alicerce de uma ferramenta política para incentivar o 

desenvolvimento de fontes alternativas de energia. 

O referido grupo, composto por China, Dinamarca, França, Alemanha, Índia, 

Marrocos, África do Sul, Tonga, Emirados Árabes e Reino Unido, reconhece que em função 

da demanda global de energia prevista para os próximos anos, deverão atentar para as 

importantes decisões relacionadas ao desenvolvimento de infraestrutura, assim como a todos 

os fatores circundantes da demanda energética a fim de assegurar o desenvolvimento regular 

das gerações futuras. 

Nessa perspectiva, em resumo, o grupo mencionado deverá considerar os 

acontecimentos e as previsões em nível planetário, sobretudo relativo à condições climáticas, 

a segurança energética e também aos mecanismos utilizados para o alcance da erradicação da 

pobreza, em particular, nos países mais vulneráveis. 

A figura 02 a seguir estratifica os tipos de energia, expondo sua qualificação de 

acordo com as suas classes, a saber, renováveis e não renováveis.  

 

 

 

http://www.irena.org/
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Figura 02: Classificação dos tipos de Energia. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ANEEL, 2015. 

 

As fontes de energia classificadas em não renováveis são aquelas provenientes de 

combustíveis nucleares ou fósseis e, as energias renováveis, classificadas pela tipologia solar 

ou não solar. As fontes de energia, por sua vez, não solar são a maremotriz, geotérmica e 

células de hidrogênio. As energias solares classificadas como indireta são eólica, hidráulica, e 

unimotriz e energias diretas como a térmica e a fotovoltaica.  

 

3.1.1. Investimentos em Energias Renováveis 

 

Segundo o relatório do Bloomberg New Energy Finance de 2013, os investimentos 

em energias renováveis no mundo foram abaixo do esperado no ano de 2012. Em 2012, foram 

investidos 256 bilhões de dólares nessa modalidade energética, registrando um decréscimo de 

8,24% em relação ao ano de 2011, quando foram investidos 279 bilhões de dólares. A 

principal razão para o declínio de 8,24% em 2012, segundo especialistas, foi a preocupação 

dos investidores sobre as políticas de apoio às energias renováveis nos seus mercados mais 

antigos, como a Europa e os EUA. (BLOOMBERG NEW ENERGY FINANCE, 2013). 

Em 2013, com efeito, houve novamente uma queda no valor dos investimentos em 

energias renováveis. Neste ano, por exemplo, foram investidos 232 bilhões de dólares, 

resultando em uma queda de 9,38% em relação ao ano de 2012 onde houve o investimento de 

256 bilhões. O declínio mencionado refletiu uma queda acentuada dos preços do sistema de 

energia solar, além de culminar no efeito da incerteza política em muitos países. Todavia, em 

2014 os valores investidos retomaram o perfil de desenvolvimento do setor com 270 bilhões 
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de dólares investidos, registrando um crescimento de 16,38% em relação a 2013. No gráfico 

01, apresentam-se os investimentos globais em energias renováveis realizados por ano.  

 

Gráfico 01: Investimentos (Bilhões de Dólares) em Energias Renováveis por Ano. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Bloomberg New Energy Finance, 2015. 

 

Comprova-se no gráfico 01 a seguir que até o ano de 2011 houve um crescimento 

nos valores investidos, com exceção de 2012 e 2013, em que devido à incertezas nas políticas 

nos países e nas políticas de incentivos às energias renováveis, houvesse um decremento nos 

valores investidos, retornando o crescimento em investimentos em 2014. 

Na liderança dos investimentos em energias renováveis em 2014, estão a energia 

eólica com 99,5 $ bn e a energia solar com 149,6 $ bn. O gráfico 02 a seguir ilustra bem os 

investimentos em cada uma das energias renováveis durante os anos de 2004 a 2014. 

 

 

Gráfico 02: Investimentos em Energias Renováveis por Fonte. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Bloomberg, 2015. 
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Os investimentos em energias renováveis do ponto de vista mundial caíram de 279 

bilhões de dólares em 2011 para 256 bilhões de dólares no ano de 2012 e 232 bilhões de 

dólares em 2013 e retornou o crescimento em 2014 com 270 bilhões de dólares. 

Segundo os dados fornecidos pela Bloomberg New Energy Finance de 2015, as 

regiões/países que mais investiram em energias renováveis em 2014 foram a China, com 83,3 

bilhões de dólares, a Europa com 57,5 bilhões de dólares e a Ásia e Oceania (Sem China e 

índia) com 48,7 bilhões de dólares.  

Em contrapartida, os países cujo potencial de investimento foi menor em 2014 foram 

a Índia e o Brasil, com 7,4 bilhões e 7,6 bilhões de dólares respectivamente. Em termos 

percentuais, os destaques são o Brasil e a África, que cresceram 94,87% e 44,83% 

respectivamente em relação aos investimentos no ano de 2013. A tabela 01 subsequente 

apresenta os dados da Bloomberg: 

 

Tabela 01: Investimentos em energias renováveis por Região (US$ 1.000.000.000,00). 

REGIÕES 
ANOS 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EUA 5,4 11,6 29,1 33,0 35,1 24,3 35,1 50,0 38,2 36,0 38,3 

Brasil 0,8 3,1 5,2 11,8 12,1 7,9 7,7 10,1 7,2 3,9 7,6 

América (Sem 

EUA e Brasil) 
1,7 3,3 3,9 5,0 5,8 5,8 12,2 9,2 10,2 12,2 14,8 

Europa 23,6 33,6 46,7 66,4 81,6 81,2 111,1 120,7 89,6 57,3 57,5 

Oriente Médio e 

África 
0,6 0,8 1,1 2,4 2,3 1,7 4,2 2,9 10,4 8,7 12,6 

China 3,0 8,2 11,1 16,6 25,7 39,5 38,7 49,10 62,8 62,6 83,3 

Índia 2,7 3,1 4,9 6,3 5,6 4,3 9,0 12,7 7,4 6,4 7,4 

Asia e Oceania 

(Sem índia e 

China) 

7,2 9,2 10,0 12,5 13,6 13,7 19,3 24,1 30,5 44,7 48,7 

TOTAL 45,0 72,9 112,0 154,0 181,8 178,4 237,3 278,8 256,3 231,80 270,20 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado Bloomerang New Energy Investment (2015). 

 

Dos países destacados na tabela anterior, EUA, Brasil, China e Índia são os países 

pioneiros no desenvolvimento, fabricação, distribuição, pesquisas e exportação de tecnologias 

de energia ‘mais limpa’. Os investimentos dos mesmos, juntos, chegam a 136,6 bilhões de 

dólares no ano de 2014, o que corresponde a uma porcentagem de 50,56% dos investimentos 

feitos em energias renováveis, fato correspondente a um valor considerável tendo em vista a 

abrangência de apenas quatro países. 
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O Brasil também é referência quando se trata de estudos e práticas de energias 

renováveis. Na visão de Silva et al. (2011), essa nação é referência em energias,  tendo em 

vista sua elevada capacidade de produzir este tipo de energia estar relacionado: (i) à sua 

agricultura voltada para a produção de biocombustíveis; (ii) aos grandes rios que cortam o 

território nacional de norte a sul, favorecendo a implantação de grandes usinas  hidrelétricas; 

(iii) um país em que o sol brilha  todo o ano, acarretando, enfim, um grande aproveitamento 

dos raios solares para obtenção de energia elétrica; (iv) um  potencial de ventos que 

favorecem à construção de grandes parques eólicos. 

Em suma, todos estes aspectos transcritos demonstram a potencialidade do Brasil em 

se transformar em uma liderança mundial na produção de energia a partir de fontes 

renováveis. 

De acordo com o relatório da Ernst & Young (2013), os países buscam investir em 

técnicas para as energias renováveis de acordo com o seu potencial natural. A China e os 

EUA, em seu turno, investem em projetos internos, com destaque para a energia solar. Os 

EUA, por sua vez, aprovaram em 2013 um projeto que promete ser o maior parque mundial 

de geração de energia solar, denominado de Blythe Solar Power Project.  

A Alemanha, por exemplo, se destaca pelo forte investimento do governo, que 

promete um investimento de 6,62 bilhões de dólares, os quais  serão investidos em alto mar, 

em parques eólicos offshore. O Reino unido, além da energia eólica, também tem seus 

investimentos voltados para a energia tipificada como maremotriz, cujo objetivo é de atingir 

até 2020 a meta de ter 15% de sua energia proveniente de fontes renováveis. A Itália e o 

Canadá utilizam sistemas solares com painéis fotovoltaicos em residências, prédios 

comerciais e indústrias para alimentação da rede. Outros países de significante notoriedade 

também investem em energias renováveis com a finalidade de alterar o fornecimento de sua 

matriz energética são Índia, França e Portugal. 

 

3.2. ENERGIA EÓLICA 

 

A energia proveniente dos ventos, energia eólica, está inserida dentro as energias 

renováveis como uma das mais promissoras em nível mundial.  

Conforme as informações cedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (2013), 

a energia eólica é a energia cinética contida nas massas de ar em movimento (vento) em 

energia mecânica. Dessa forma, seu aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia 

cinética de translação em energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas, 
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também denominadas aerogeradores, para a geração de eletricidade, ou cata-ventos (e 

moinhos), para trabalhos mecânicos como bombeamento d’água (SGUAREZI FILHO, 2010). 

Na prática, essa energia é gerada por meio de aerogeradores, onde a força dos ventos 

é captada por hélices ligadas a uma turbina, a qual aciona um gerador elétrico e favorece à 

propulsão dessa matriz energética. Dentro desse mecanismo, faz-se interessante observar que 

a quantidade de energia transferida é função decorrente das variáveis: densidade do ar, da área 

coberta pela rotação das pás (hélices) e da velocidade do vento. 

Assim sendo, para que a energia eólica seja considerada tecnicamente aproveitável, é 

necessário que sua densidade seja maior ou igual a 500 W/m
2
, sob uma altura de 50 metros, 

fato que requer uma velocidade mínima do vento de 7 a 8 m/s (GRUBB; MEYER, 1993). 

Diante desses requisitos numéricos, entende-se pela viabilidade de produção energética via 

mecanismos eólicos em localidades caracterizadas pela existência de ventos fortes e 

consistentes, juntamente, claro, com a utilização de políticas de apoio à adoção e difusão de 

tecnologias. (SONJA & THOMAS, 2011). 

Além disso, sua infraestrutura e posição geográfica de destaque no continente sul-

americano, o que faz do Brasil a escolha natural para acolher as empresas que irão fomentar o 

desenvolvimento da atividade no continente (BENNETT, 2010). 

 

3.2.1 Aspectos Técnicos da Energia Eólica 

 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (2013), a matriz eólica é a energia 

cinética contida nas massas de ar em movimento (vento) em energia mecânica. Para tanto, seu 

aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética de translação em energia 

cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas, também denominadas aerogeradores, 

para a geração de eletricidade, ou cata-ventos (e moinhos), para trabalhos mecânicos como 

bombeamento d’água. 

Mais especificamente, a potência do vento é convertida em potência mecânica do 

rotor da turbina pela redução da velocidade do vento. Assim, a velocidade do vento atrás da 

área de varredura da turbina é menor se comparado à velocidade do vento que bate na frente 

da turbina. No entanto, a turbina eólica não pode extrair toda a potência disponível do vento 

por questões físicas. A máxima extração possível da energia do vento é dada pelo Coeficiente 

de Potência (CP), cujo valor aproximado de 0,593 ou 59,3% (MARQUES, 2004). 
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3.2.1.1 Vantagens e Desvantagens da Utilização da Energia Eólica como Fonte de 

Eletricidade 

 

Segundo Gavino (2011), a energia proveniente dos ventos tem um grande destaque 

uma vez que o combustível, notadamente, o vento, é inesgotável e sazonal. Essa característica 

revela a grande vantagem do Brasil acerca dessa modalidade energética, haja vista os meses 

com maior intensidade de ventos serem os de menor amplitude de chuvas e vice-versa. Isto 

possibilita, de fato, a complementaridade entre a produção por fontes eólica e hidráulica no 

país. 

De acordo com Gavino (2011) as seguintes vantagens e desvantagens da utilização 

da energia eólica como fonte de energia elétrica são: 

 

 VANTANGENS: 

o Combustível inesgotável; 

o Produção livre da emissão de gases poluentes; 

o Possibilidade de geração e utilização de energia elétrica em áreas isoladas, 

eliminando os custos com as redes de transmissão e distribuição e viabiliza 

o uso da energia elétrica em locais isolados; e 

o Fácil transporte e manuseio dos aerogeradores, facilitando a rapidez na 

instalação das fazendas eólicas. 

 

 DESVANTAGENS: 

o Combustível sazonal; 

o Os ventos não podem ser estocados (ao contrário da água que pode ser 

armazenada nos reservatórios de usinas hidrelétricas); 

o Ventos são inconstantes e imprevisíveis (influenciam diretamente na não 

garantia de que uma produção de quantidade de energia planejada seja de 

fato realizada. Isso implica na obrigatoriedade de instalação de capacidade 

adicional (geralmente usinas termelétricas) que funcionam de backup, 

garantindo o fornecimento programado de energia. Outra medida paralela 

é a produção de mapas eólicos e sua repetição de tempos em tempos para 

criar um histórico do regime dos ventos; e 

o Baixo fator de capacidade, ou seja, uma planta eólica não produz uma 

maior parte do tempo porque depende da sazonalidade do vento. 
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Há, ainda, um promissor uso do sistema eólico: o sistema offshore. Sem dúvida, os 

maiores avanços no setor eólico serão nesse campo, pois além de reduzir os impactos visual e 

sonoro, esse sistema é mais eficiente, por aproveitar os ventos de alta velocidade e constantes 

característicos do mar.  

Um parque eólico onshore produz, geralmente, durante 2.000-2.500 horas por ano, 

ao passo que em um típico parque offshore esse índice sobe para 4.000 horas por ano, 

dependendo do parque. O grande desafio desses projetos está no alto custo, derivado da 

construção das fundações e da grande extensão dos cabos de energia necessários para ligar as 

fazendas eólicas e o sistema elétrico (EWEA, 2009 e PEREIRA, 2004). 

Segundo Gavino (2011), a indústria eólica tem investido no desenvolvimento 

tecnológico da adaptação das turbinas eólicas convencionais para uso no mar. Os projetos 

offshore também necessitam de estratégias especiais quanto ao tipo de transporte das 

máquinas, sua instalação e operação. Além disso, todo o projeto deve ser coordenado de 

forma a utilizarem os períodos onde as condições marítimas propiciem um deslocamento e 

uma instalação com segurança. 

 

3.2.2 Aspectos Ambientais da Energia Eólica 

 

A evolução das civilizações e/ou países ao longo da história evidencia que a energia 

tem papel decisivo no crescimento e desenvolvimento dos mesmos, uma vez que, com esse 

crescimento, há um aumento direto de indústrias, equipamentos, máquinas, ferramentas, 

meios de transporte e outros fatores responsáveis por ocasionar uma demanda maior de 

energia, e, portanto, por demandar o aumento da emissão de gases poluentes direcionados à 

atmosfera. 

Apenas no século XX, com a mudança de pensamento global, houve uma 

preocupação relativa ao meio ambiente, aos efeitos que o mesmo sofre com a ação antrópica 

e, enfim, para a segurança energética do planeta.  

De acordo com Gavino (2011) cronologicamente alguns acontecimentos permitiram 

que acelerasse a mudança nesse pensamento em busca da segurança energética e da defesa do 

meio ambiente:  

 

 Em 1973 e 1979, os choques do petróleo trouxeram as primeiras discussões acerca 

do futuro energético e a não dependência exclusiva de combustíveis fósseis; 
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 Em 1980, foram acrescentadas a essas discussões as questões associadas à 

emissão de gases poluentes; 

 Em 1987, a comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento divulgou o 

documento “O Nosso Futuro Comum”, o qual explicitava a preocupação em 

conciliar desenvolvimento humano e econômico com a preservação do meio 

ambiente para as gerações futuras; 

 Baseado no documento citado anteriormente foi realizada a Conferência “Cúpula 

da Terra”, no Rio de Janeiro em 1992, se destacando como um de seus resultados 

a Agenda 21, com propostas a serem encaradas de metas a partir de então, a 

exemplo da erradicação da pobreza, a conservação do patrimônio ecológico e as 

sugeridas formas de desenvolvimento sustentável, além da Convenção sobre 

Mudanças Climáticas; e 

 A COP-3 realizada em Quioto em 1997 estabeleceu metas de redução de emissão 

de gases de efeito estufa (GEE). O protocolo de Quioto, resultante da conferência, 

entrou em vigor em 2005. 

 

Nesse contexto, a energia eólica dentre as fontes renováveis retromencionadas 

merece destaque, uma vez que, por possuir um menor potencial de agressão ao meio 

ambiente, vem comprovando essa sua característica através dos índices reduzidos de 

degradação ambiental. Esse significativo benefício decorre do aumento da tecnologia 

empregada, a qual permite a produção de turbinas que propiciem impactos reduzidos com 

melhor custo benefício a todos os envolvidos nessa atividade.  

Segundo Gavino (2011), algumas considerações devem ser realizadas: Inicialmente, 

há a emissão de gases poluentes no processo de produção de aerogeradores, que é 

compensando em parte na operação das turbinas e a economia das emissões, porém a 

destinação dos aerogeradores após a vida útil é um problema devido ao fato do seu material 

de decomposição ser biodegradável.  

 

3.2.3 Aspectos Econômicos da Energia Eólica 

 

Os principais fatores que influenciam no custo da produção de eletricidade 

proveniente por fonte eólica são econômicos, geográficos e institucionais. Na avaliação do 

ponto de vista econômico dois aspectos são fundamentais: o custo da energia eólica frente às 
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demais fontes de eletricidade e a necessidade de incentivos à utilização dessa fonte; e o 

segundo, é a capacidade de inserção dessa fonte no mercado de energia local, levando-se em 

consideração as consequências da integração da energia eólica na rede elétrica, (GAVINO, 

2011). 

 

3.2.3.1 Estrutura de Custos da Produção de Eletricidade por Fonte Eólica 

 

O custo total da produção de eletricidade é composto dos seguintes componentes: 

custo de investimento, custo com combustível, custo de operação e manutenção (O&M) e 

custo com as emissões de CO2, para os países que fazem parte de acordos de emissão, 

(GAVINO, 2011). Nesses aspectos citados, a maior ênfase está nos custos de investimentos, 

uma vez que os mesmos são os mais impactantes. Outro aspecto a ser enfatizado é o fato de 

no caso da energia eólica não haver despesas com o combustível (vento), nem com emissões, 

ao contrário, as empresas podem lucrar por meio da venda de créditos de emissão (EWEA, 

2003). 

Segundo Gavino (2011), os custos com investimento representam em torno de 75% 

dos custos totais. Neles, estão inseridos a aquisição de uma turbina eólica e seu posterior 

transporte, além dos demais custos de fundações, instalação elétrica e conexão da rede. Os 

custos com operação e manutenção, por sua vez, ficam em torno de 20-25% do custo total 

produzido por uma turbina durante o seu ciclo de vida. Nestes custos, vale ressalvar, estão 

incluídos itens como manutenção regular, reparo, peças de reposição, seguro e gerência, ou 

seja, componentes de difícil previsão. 

Os custos de implantação de uma fazenda eólica dependem de uma série de fatores, 

tais como: o regime de ventos da região, o número de turbinas instaladas e sua potência, as 

dificuldades locais quanto ao tipo de terreno e propriedade de terras, a política ambiental do 

local, os tipos de incentivos existentes para o setor, dentre outros. Sendo assim, cada projeto 

terá um custo próprio e a margem entre os projetos mais baratos e os mais onerosos podem ser 

significantes. 

Por exemplo, quanto maior a velocidade do vento, maior o custo com as turbinas, as 

quais deverão ter maior capacidade de produção, aumentando o custo de investimento do 

projeto. Por outro lado, o retorno real do investimento será maior, pois a produção será mais 

significativa, (DUTRA, 2001). 

O custo médio ou unitário de produção é calculado por meio do desconto dos custos 

de investimento e O&M de acordo com o período de vida de uma turbina, dividido pela 
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produção anual de eletricidade. Esse custo é altamente dependente dos níveis de produção, 

devido ao alto custo fixo e baixo custo variável. Por isso, fazendas instaladas em locais de 

ventos mais intensos possuem um custo unitário menor. Por outro lado, quanto maior as taxas 

de desconto de investimento, maior será o custo de produção, com tudo o mais constante 

(EWEA, 2003). 

Os custos de uma planta eólica também dependem se ela é localizada em terra ou no 

mar, uma vez que as instalações offshore são mais complexas de serem realizadas, exigem 

materiais mais resistentes e resultam e um custo maior. A instalação de capacidade offshore é 

ainda 50% mais cara do que a capacidade onshore, (GAVINO, 2011). 

Tendo em vista que as energias renováveis possuem externalidades positivas, ao 

compará-las com as demais fontes convencionais, é preciso levar em consideração custos 

privados e sociais. Os custos privados incluem o custo total de produção de eletricidade e os 

incentivos destinados aos produtores de energias renováveis. Os custos sociais estão 

associados principalmente aos custos com a mudança climática, e à uma pequena parcela de 

custos com a qualidade de vida da população (GAVINO, 2011). 

Devido às características do setor elétrico e a consequente necessidade de 

coordenação do sistema, é preciso fazer ajustes na produção e aumento da infraestrutura da 

rede quando há uma conexão de nova capacidade de produção à rede. Quanto maior for a 

nova capacidade, maiores serão as adaptações necessárias, implicando em custos adicionais 

na geração de eletricidade. 

E, quando uma grande quantidade de plantas eólicas, e plantas de fontes renováveis 

em geral, são conectadas à rede elétrica, a imprevisibilidade e variabilidade dessa fonte 

provocam impactos adicionais significativos na rede. Esse fato possui duas implicações: 

primeiramente, há a necessidade de instalação de capacidade adicional de eletricidade que 

funcione como um backup à produção eólica. Em segundo lugar, o aumento do share dessa 

fonte na matriz energética dos países implica, obrigatoriamente, em uma evolução do sistema 

atual de controle de gestão da produção e distribuição da eletricidade na rede. 

A fonte eólica exige a reconfiguração e reprogramação da escala de produção de 

outros geradores a fim de lidar com as variações não planejadas entre a oferta e demanda. Do 

ponto de vista operacional, uma capacidade de geração ociosa é necessária haja vista o intuito 

de manter a estabilidade do sistema elétrico caso não haja produção eólica suficiente. Do 

ponto de vista do planejamento, uma capacidade instalada de geração disponível é necessária 

para que a demanda seja atendida mesmo na pior das previsões climáticas (THE ROYAL 

ACADEMY OF ENGINEERING, 2004).  



57 

 

Contudo, a questão da gestão da rede elétrica também deve ser destacada. Na 

realidade, somente o elevado nível de demanda de energia do século XXI, por si só, exigiu 

uma maior eficiência na coordenação do sistema elétrico atual. Isso porque ele desencadeia 

duas necessidades: a de diversificação da matriz energética dos países e do mundo para 

atender a essa crescente demanda e a da maior coordenação do sistema elétrico, devido ao 

aumento do volume de eletricidade conectado à rede e à diversificação de características 

técnicas das diversas fontes utilizadas, (GAVINO, 2011). 

Sendo assim, o aumento desejado da participação das fontes renováveis apenas 

fortalece essa necessidade de uma maior coordenação, (GAVINO, 2011).  

Em síntese, é de suma importância uma maior interligação entre a produção ocorrida 

nos parques eólicos com a rede elétrica através das linhas de transmissão. Essa interligação 

permite que a produção energética se aproxime da demanda insurgente e, dessa forma, haja 

um real aproveitamento do seu potencial no sentido de reduzir a dependência estadual – e 

também nacional – de outras matrizes energéticas.  

 

3.3. ENERGIA EÓLICA NO MUNDO 

 

O mercado mundial de energia eólica vem crescendo na medida em que os países 

vão investindo cada vez mais em energias renováveis, destacando-se, nessa conjuntura, a 

energia eólica. Segundos os relatórios do Global Wind Energy Council (GWEC), a 

capacidade instalada no ano de 2014 cresceu 44,16% em relação ao ano de 2013, promovendo 

o aumento da capacidade acumulada instalada de 318,644 GW em 2013 para 369,597 GW no 

ano de 2014, representando um aumento percentual de 15,99%, superior ao aumento 

percentual de 12,54% do ano de 2013 quando comparado com 2012. 

A capacidade instalada no ano de 2014 teve um grande aumento quando comparado 

com o ano de 2013, uma vez que, entre 2012 e 2013 houve uma queda da capacidade eólica 

instalada no mundo. O acentuado declínio dessa capacidade instalada nos anos de 2012 e 

2013, explica-se pela queda no mercado dos EUA, um dos principais a nível mundial, em 

2013 e somado a isso houve uma leve redução dos investimentos globais que regrediram de 

USD 80,9 bilhões em 2012 para USD 80,3 bilhões em 2013 devido a incerteza política nos 

investimentos em energias renováveis sofrida nos EUA desde 2012, além disso, outro fator 

preponderante para esta redução foi a desaceleração econômica sofrida pela Europa (GWEC, 

2014). 
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O crescimento de mercado mesmo que seja menor que a taxa média de crescimento 

anual da indústria ao longo dos últimos 10 anos em torno de 22%, ainda representa uma 

excelente taxa de crescimento da indústria (GWEC, 2013, 2014, 2015). 

Os gráficos 03 e 04 a seguir mostram respectivamente o crescimento global em 

função da capacidade instalada por ano e da capacidade instalada acumulada por ano. 

 

Gráfico 03: Capacidade de Energia Eólica Mundial Instalada em MW de 1996 ao ano de 2014.  

 
Fonte: GWEC, 2015. 

 

Gráfico 04: Capacidade de Energia Eólica Mundial Acumulada em MW de 1996 ao ano de 2014. 

 
Fonte: GWEC, 2015. 
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Os dados anteriormente apresentados evidenciam o crescimento da indústria de 

energia eólica em âmbito global. Desde o ano de 1996 até 2014, houve um crescimento da 

potência (MW) nova instalada anualmente (com exceção do ano de 2013 em relação a 2012) e 

também da potência acumulada total. 

Quando se analisam esses dados detalhadamente por região, percebe-se uma 

diferença abissal entre essas localidades. Os investimentos em energia eólica concentram-se, 

predominantemente, na Europa, América do Norte e Ásia, ao passo que a América Latina, o 

Pacífico e África e Oriente Médio investem pouco e possuem uma capacidade instalada muito 

pequena. O gráfico 05 subsequente apresenta a realidade por região do globo: 

 

Gráfico 05: Capacidade de Energia Eólica Instalada por Região em MW de 2006 ao ano de 2014.  

 
Fonte: GWEC, 2015. 

 

O mercado asiático continua com a liderança pelo sétimo ano consecutivo, com a 

instalação de 21.161 MW de capacidade nova no ano de 2014, totalizando 142.119 MW. A 

Europa mantendo sua confiabilidade no segundo lugar instalou no ano passado a capacidade 

de 12.820 MW, finalizando o ano com 133.969 MW de capacidade acumulada instalada e a 

América do Norte com 7.247 MW instalados em 2014 em um distante terceiro lugar com 

77.953 MW de capacidade instalada acumulada (GWEC, 2015). 

O destaque no mercado asiático é a China que instalou 23.351 MW e foi o pioneiro a 

ultrapassar a marca de 100.000 MW, acrescentando mais um marco à sua história já 

excepcional de desenvolvimento de energias renováveis desde 2005. (GWEC, 2014, 2015). 

Outro mercado asiático que merece ênfase é a índia, que em 2014 instalou 2.315 MW, 
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posicionando-se como segundo mercado no continente asiático e no top 5 dos países como 

maior capacidade instalada acumulada.  

Na Europa, segundo maior mercado, foram instalados durante o ano de 2014, 12.820 

MW de energia eólica. No ano passado, instalações de energia eólica foram lideradas pela 

Alemanha com 5.279 MW de capacidade instalada, seguido de longe pelo Reino Unido com 

1.736 MW, pela Suécia com 1.050 MW e França com 1.042 MW. No aspecto da capacidade 

acumulada instalada, a Alemanha também se destaca como o líder no continente, seguido pela 

Espanha, Reino Unido, o qual se destaca por ser o maior mercado de instalações offshore, e a 

França que está investindo no setor energético e crescendo de forma constante, esperando 

atingir a meta de 25 GW até 2020 (GWEC, 2014, 2015). 

Uma das principais regiões de investimento em eólicas offshore que tem se 

consolidado é o Mar do Norte (Grã Bretanha, Noruega, Dinamarca), além dos litorais da 

Bélgica, França, Suécia e Alemanha. O “offshore” já tem mais de 5 GW instalados no mundo, 

por exemplo, a Siemens (Alemanha) e a Vestas (Dinamarca), são os fabricantes mais 

destacados nesta especialidade. A maioria dos aerogeradores já em operação encontra-se em 

profundidades entre 10 e 30 metros e situados a menos de 40 km da costa. Além da Europa, 

China e Estados Unidos também têm investido em aerogeradores instalados no mar, golfos ou 

grandes lagos. Sendo assim, projeções otimistas indicam um potencial de 80 GW instalados 

por volta de 2020, sendo 75% deste valor localizado na Europa (CERNE, 2014). 

Na América do Norte, o destaque são os Estados Unidos, que atingiram seu ponto 

mais forte em capacidade instalada no ano de 2012, tornando-se líder de mercado em termos 

de novas instalações no mesmo ano. De fato, 2012 foi um ano forte para todas as energias 

renováveis, em conjunto elas forneceram mais de 55% de toda a nova capacidade de geração 

no país (GWEC, 2012, 2013, 2014, 2015). 

O mercado latino-americano em 2014 instalou 3.749 MW de capacidade eólica no 

ano de 2014. O Brasil exerceu a liderança mais uma vez, com 2.472 MW de nova capacidade, 

promovendo o país para o top 10 dos países com maior capacidade instalada acumulada. O 

Brasil é um dos mercados mais promissores para onshore energia eólica, pelo menos nos 

próximos cinco anos. O país tem um forte fluxo de quase 7 GW para ser concluído até 2016 e 

algumas projeções do Governo preveem 17,5 GW de energia eólica instalada no país pelo 

final de 2022 (GWEC, 2014, 2015). 

A África e o Oriente Médio estão começando a explorar o seu enorme potencial de 

energia eólica. Em 2014 foram instalados apenas 934 MW, com destaque para a África do Sul 

dom 560 MW e o Marrocos com 300 MW.  
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No Pacífico, que representa um mercado pequeno, a região obteve capacidade 

instalada de apenas 567MW, todo proveniente da Austrália (GWEC, 2015). 

A seguir a tabela 02 e o gráfico 06 apresentam os dados da capacidade instalada de 

energia eólica pelos dez maiores países nos últimos cinco anos, entre 2010 e 2014.  
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Tabela 02: TOP 10 dos países com Capacidade de Energia Eólica Instalada entre 2010 e 2014. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Países MW % Países MW % Países MW % Países MW % Países 
 

MW 

 

% 

China 18.928 49,46 China 17.631 43,46 EUA 13.124 29,30 China 16.088 45,52 China 23.351 45,36 

EUA 5.115 13,37 EUA 6.810 16,79 China 12.960 28,93 Alemanha 3.238 9,16 Alemanha 5.279 10,25 

Índia 2.139 5,59 Índia 3.019 7,44 Alemanha 2.415 5,39 
Reino 

Unido 
1.883 5,33 EUA 4.854 9,43 

Espanha 1.516 3,96 Alemanha 2.086 5,14 Índia 2.336 5,21 Índia 1.779 5,03 Brasil 2.472 4,80 

Alemanha 1.493 3,90 
Reino 

Unido 
1.293 3,19 

Reino 

Unido 
1.897 4,23 Canadá 1.599 4,52 Índia 2.315 4,50 

França 1.086 2,84 Canadá 1.267 3,12 Itália 1.273 2,84 EUA 1.084 3,07 Canadá 1.871 3,63 

Reino 

Unido 
962 2,51 Espanha 1.050 2,59 Espanha 1.122 2,50 Brasil 953 2,70 

Reino 

Unido 
1.736 3,37 

Itália 948 2,48 Itália 950 2,34 Brasil 1.077 2,40 Polônia 894 2,53 Suécia 1.050 2,04 

Canadá 690 1,80 França 830 2,05 Canadá 935 2,09 Suécia 724 2,05 França 1.042 2,02 

Suécia 604 1,58 Suécia 763 1,88 Romênia 923 2,06 Romênia 695 1,97 Turquia 804 1,56 

Resto do 

Mundo 
4.785 12,50 

Resto do 

Mundo 
4.865 11,99 

Resto do 

Mundo 
6.737 15,04 

Resto do 

Mundo 
6.402 18,12 

Resto do 

Mundo 
6.704 13,02 

 
Total 

Top 10 
33.481 87,50 

Total 

Top 10 
35.699 88,01 

Total 

Top 10 
38.062 84,96 

Total 

Top 10 
28.937 81,88 

Total 

Top 10 
44.774 86,98 

Total 

Mundo 
38.266 100 

Total 

Mundo 
40.564 100 

Total 

Mundo 
44.799 100 

Total 

Mundo 
35.339 100 

Total 

Mundo 
51.478 100 

Fonte: GWEC, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
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Gráfico 06: TOP 10 dos países com Capacidade de Energia Eólica Instalada entre 2010 e 2014. 

 
Fonte: GWEC, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
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Até o final do ano de 2014, seis países tinham mais de 10.000 MW da capacidade 

instalada acumulada, incluindo a China (114.763 MW), os EUA (65.879 MW), Alemanha 

(39.165 MW), Espanha (22.987 MW), Índia (22.465 MW) e Reino Unido (12.440 MW), 

(GWEC, 2015). 

No ano de 2014 a China se destaca pela instalação de 45,36% de toda a capacidade 

eólica instalada a nível global até o final do ano do mesmo ano, o que apresenta a sua forte 

política no setor energético direcionada ao desenvolvimento da energia eólica, uma vez que, a 

capacidade instalada no último ano foi bem superior a toda capacidade instalada da maioria 

dos países. 

O segundo país que mais instalou capacidade em 2014 foi a Alemanha com 10,25% 

seguido dos EUA em terceiro com 9,43%. O trio China, Alemanha e EUA juntos foram 

responsáveis por instalar mais de 65% da capacidade instalada de energia eólica no ano de 

2014. 

Outros países que merecem destaque pela manutenção de suas políticas constantes de 

desenvolvimento da energia eólica são a Índia, Espanha, Canadá, Reino Unido e França. 

O Brasil merece destaque nesse aspecto, uma vez que, ficou em quarto lugar no 

último ano, onde instalou o equivalente a 2.472 MW, possibilitando ultrapassar a Dinamarca e 

entrar no grupo dos dez países com maior capacidade instalada. 

A seguir a tabela 03 e o gráfico 07 apresentam os dados da capacidade instalada 

acumulada de energia eólica pelos dez maiores países nos últimos cinco anos, entre 2010 e 

2014.  
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Tabela 03: TOP 10 dos países com Capacidade de Energia Eólica Instalada Acumulada entre 2010 e 2014. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Países MW % Países MW % Países MW % Países MW % Países MW % 

China 44.733 22,70 China 62.364 26,24 China 75.324 26,66 China 91.412 28,74 China 114.763 32,29 

USA 40.180 20,39 USA 46.919 19,74 USA 60.007 21,23 USA 61.091 19,20 USA 65.879 18,54 

Alemanh

a 
27.214 13,81 Alemanha 29.060 12,23 Alemanha 31.308 11,08 Alemanha 34.250 10,77 Alemanha 39.165 11,02 

Espanha 20.676 10,49 Espanha 21.674 9,12 Espanha 22.796 8,07 Espanha 22.959 7,22 Espanha 22.987 6,47 

Índia 13.065 6,63 Índia 16.084 6,77 Índia 18.421 6,52 Índia 20.150 6,33 Índia 22.465 6,32 

Itália 5.797 2,94 França 6.800 2,86 
Reino 

Unido 
8.445 2,99 

Reino 

Unido 
10.531 3,31 

Reino 

Unido 
12.440 3,50 

França 5.660 2,87 Itália 6.737 2,83 Itália 8.144 2,88 Itália 8.552 2,69 Canadá 9.694 2,73 

Reino 

Unido 
5.204 2,64 

Reino 

Unido 
6.540 2,75 França 7.564 2,68 França 8.254 2,59 França 9.285 2,61 

Canadá 4.009 2,03 Canadá 5.265 2,22 Canadá 6.200 2,19 Canadá 7.803 2,45 Itália 8.663 2,44 

Dinamarc

a 
3.752 1,90 Portugal 4.083 1,72 Portugal 4.525 1,60 Dinamarca 4.772 1,50 Brasil 5.939 1,67 

Resto do 

Mundo 
26.749 13,58 

Resto do 

Mundo 
32.143 13,52 

Resto do 

Mundo 
39.853 14,10 

Resto do 

Mundo 
48.332 15,19 

Resto do 

Mundo 
44.138 12,42 

 

Total 

Top 10 
17.0290 86,42 

Total 

Top 10 
205.526 86,48 

Total 

Top 10 
242.734 85,90 

Total 

Top 10 
269.774 84,81 

Total 

Top 10 
311.280 87,58 

Total 

Mundo 
197.039 100 

Total 

Mundo 
237.669 100 

Total 

Mundo 
282.587 100 

Total 

Mundo 
318.106 100 

Total 

Mundo 
355.418 100 

Fonte: GWEC, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
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Gráfico 07: TOP 10 dos países com Capacidade de Energia Eólica Instalada Acumulada entre 2010 e 

2014. 

 
Fonte: GWEC, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
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A China lidera com 32,29% de toda a capacidade instalada a nível global, ou seja, 

aproximadamente um terço da capacidade instalada é pertencente a China. O segundo país é 

os EUA com 18,54%, seguido da Alemanha com 11,02%. O trio China, Alemanha e EUA 

juntos foram responsáveis por instalar mais de 61% da capacidade instalada acumulada de 

energia eólica ao final de 2014. 

O Brasil pela primeira vez figura entre os dez maiores em capacidade instalada 

acumulada com 5.939 MW, ultrapassando a Dinamarca, que é um dos países pioneiros no 

desenvolvimento da energia eólica no mundo e o país com maior composição percentual da 

energia eólica em sua matriz energética. 

Os países apresentados anteriormente destacam-se por seus investimentos e por suas 

políticas de incentivo ao desenvolvimento da energia eólica em seus territórios. Os dez 

maiores países juntos, representam o equivalente a 87,58% de toda a capacidade eólica 

instalada acumulada ao final de 2014, o que evidencia a evolução dos mesmos nesse tipo de 

energia e o estágio de desenvolvimento inicial dos outros países, principalmente da maioria 

dos países da América Latina (com exceção do Brasil), do Pacífico e da África e Oriente 

Médio, conforme apresentado no gráfico 05 anteriormente.  

 

3.4. POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA ENERGIA EÓLICA 

E DESENVOLVIMENTO EÓLICO NOS PRINCIPAIS PAÍSES E NO BRASIL 

 

Os principais países produtores de energia eólica, ou seja, com maior capacidade 

instalada acumulada, são a China, Estados Unidos, Alemanha e Espanha. A Dinamarca, por 

sua vez, merece destaque, uma vez que, dentre todos os principais países esse possui a maior 

composição de energia eólica na sua matriz energética e o Brasil além do vasto potencial 

disponível a ser explorado, destaca-se pela grande expansão no setor eólico, entrando ao final 

de 2014 entre os maiores com capacidade instalada acumulada. 

 

3.4.1 China 

 

Na China, o governo começou a enfatizar suas políticas de incentivo mais 

precisamente após o ano 2000, em virtude do seu potencial eólico onshore e também offshore 

- que está em ascensão - e a sua demanda por energia. O país desenvolve algumas de políticas 

de incentivos relevantes ao desenvolvimento da energia eólica em sua abrangência territorial.  
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Entre as principais políticas, o governo chinês estabeleceu políticas baseadas na 

tarifa feed-in, com a aplicação dos leilões e do sistema de cotas. Em paralelo atua com 

políticas de apoio como investimentos públicos, financiamentos ou empréstimos, redução de 

impostos para financiamentos, incentivos fiscais, que são limitados e variam entre as 

províncias (LEW, 2000; SAIDUR et al., 2010). 

Em 2003, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR) adotou o 

mecanismo de projetos de concessão de energia eólica por um período de 20 anos, com a 

finalidade de promover a comercialização da indústria de energia eólica da China. Segundo 

esta abordagem, a CNDR oferece diversos locais selecionados para projetos de concessão e 

escolhe os investidores por meio competitivo de licitação (leilões de energia), e garante que 

toda a eletricidade gerada pelos parques eólicos será comprada (SAIDUR et al., 2010). 

O governo, em seu turno, prometeu que toda a eletricidade gerada por parques 

eólicos do licitante seriam comprados pela empresa de transmissão da província local, e, além 

disso, a empresa de transmissão seria a responsável por fornecer as linhas de transmissão de 

energia necessárias para conectar as fazendas eólicas concessão à rede mais próxima (YANG 

et al., 2012). 

Apesar dos benefícios dos projetos de concessão de vento, o aumento da capacidade 

instalada de energia eólica só decolou após a Lei de Energias Renováveis (REL) ser 

estabelecida em 1º de fevereiro de 2005, posta em vigor em 1º de janeiro de 2006.  

Os principais pontos dessa lei versam sobre o estabelecimento de uma meta nacional, 

o sistema de cotas e a adoção de um sistema de tarifas feed-in e a criação de um sistema 

nacional de grande partilha de custos, a criação de um fundo nacional e outros incentivos para 

a promoção e o desenvolvimento de energia renovável. (GWEC, 2006; SAIDUR et al., 2010; 

YANG et al., 2012). 

A Lei permite o desenvolvimento e que a utilização da energia renovável fosse uma 

prioridade, determinando que as empresas de transmissão de comprassem toda a eletricidade 

gerada pelas empresas produtoras registradas de energia renovável. Por fim, também foi 

proposta uma série de incentivos financeiros com o intuito de promover o desenvolvimento 

das energias renováveis (SAIDUR et al., 2010; YANG et al., 2012). 

Em 2006, o Departamento de Preço da Energia e Comissão Nacional de 

Desenvolvimento e Reforma (CNDR) publicou dois documentos para a implementação de 

uma medida administrativa provisória sobre a definição do preço e do custo das energias 

renováveis, uma vez que, estas tinham o preço muito superior às energias convencionais. A 

medida mencionada, então, entrou em vigor após a lei de energias renováveis ter sua 
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aplicabilidade observada, mediante a qual foi possível observar as seguintes medidas 

administrativas:  

 

1. Em princípio, o valor de energia renovável seria definido pelo governo nacional. 

No entanto, para a eólica, existiria também um processo de licitação (leilões) para 

determinar o preço, que teria, então, a ser aprovado pelo governo; 

2. O custo extra de energia renovável por energia seria compartilhado por todos os 

usuários de energia elétrica;  

3. O custo de conexão à rede de energia renovável também seria compartilhado 

pelos usuários finais de eletricidade;  

4. A grade deveria comprar a energia renovável e o Governo aprova o preço. 

 

As empresas de transmissão podem recuperar de seus clientes as despesas para 

obtenção de energia renovável conectado à rede, e, a diferença entre as despesas para a 

compra de energia elétrica obtida por fontes renováveis e as de aquisição de energia elétrica 

de combustível fóssil do mesmo valor. Devido a esta medida, as empresas de transmissão 

podem comprar de energia eólica, sem incorrer em qualquer custo extra (GWEC, 2006; 

YANG et al., 2012). 

Em 2007, foi promulgado o plano de desenvolvimento de energia renovável a médio 

e longo prazo, segundo o qual 15% do consumo de energia até o ano de 2020 devem ser 

provenientes de fontes renováveis (YANG et al., 2012). 

Em 2008, o Ministério das Finanças (MOF) trouxe dois regulamentos com o objetivo 

de incentivar a produção local de grandes turbinas eólicas:  

 

1. Uma tarifa de importação e do programa de descontos para a importação de 

componentes essenciais e matérias-primas utilizado em larga fabricação de 

turbinas eólicas, em vigor em Janeiro de 2008; e, 

2. O cancelamento de uma política de isenção de direitos aduaneiros para a 

importação de turbinas eólicas com capacidade inferior a 2,5 MW em maio de 

2008. 

 

Em 2009, foi implementado uma emenda à Lei de Energia Renovável da China, o 

sistema de cotas, exigindo que os operadores da rede comprassem certa quantidade fixa de 

energia renovável e cuja política de preços da energia eólica conectada à rede. 
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Em 2009, ainda, o governo chinês introduziu uma tarifa feed-in para a energia eólica, 

que se aplica para todo o período de funcionamento de um parque (20 anos), cujos preços 

estão pautados de acordo com cada uma das quatro regiões em conformidade com os seus 

respectivos recursos e infraestrutura (GWEC, 2009; YANG et al., 2012). 

Estas leis, medidas e ações desenvolvidas pela China até 2009 foram de suma 

importância para incentivar e alavancar a produção de energia eólica uma vez que o país 

possuía uma grande capacidade inexplorada até então. Essas políticas impactaram 

positivamente na capacidade de energia eólica instalada, como é possível verificar no gráfico 

08 a seguir: 

 

Gráfico 08: Impactos das Diferentes Políticas na Capacidade de Energia Eólica Instalada na China. 

 

Fonte: Yang et al. (2012). 

 

Em 2011, foi o primeiro ano do plano de cinco anos (2011-2015), e, no início de 

2011, a Administração Nacional de Energia (NEA) divulgou o plano de cinco anos para a 

energia renovável, com a meta de 100 GW de energia eólica até 2015 (GWEC, 2011). 

A primeira nova iniciativa introduzida foi o “Desenvolvimento e Gestão de Regras e 

Regulamentos provisórios de parques eólicos", que estabeleciam os regulamentos estipulando 

que as fazendas não pode iniciar a construção antes de o processo de aprovação está 

completamente terminado, ou o projeto não terá concedido a tarifa feed-in e acesso à rede. 

Além disso, todos os parques eólicos agora são obrigados a ter uma avaliação formal de um 

ano após iniciar a operação e todos os dados de desempenho devem ser relatados. (GWEC, 

2011, 2012, 2013). 
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O propósito é ter mais controle sobre a qualidade dos projetos, em vez de 

simplesmente incentivar quantidade. Este regulamento foi logo seguido pela publicação da 

"Gestão de Segurança de Parques Eólicos: Regras e Regulamentos", cujo teor estabelece 

normas para a gestão da segurança de parques eólicos e o estabelecimento de sistemas de 

informação e monitoramento para operações de parques eólicos (GWEC, 2011). 

A segunda política de grande importância apresentada pela NEA foi para incentivar o 

desenvolvimento de parques eólicos em mais baixas regiões da velocidade do vento mais 

próximas aos centros de carga (GWEC, 2011). 

Com essas políticas de incentivo ao desenvolvimento da energia eólica, a China a 

partir do ano de 2005, quando era o sexto país em potência instalada com 1.272 MW, 

começou uma expansão de destaque, se tornando o país com a maior capacidade instalada de 

energia eólica a nível mundial em 2010, com a capacidade de 44.733 MW. 

No ano de 2014, a China alcançou à capacidade acumulada instalada de 114.763 

MW, consolidando a liderança na produção mundial com 32,29% de total a capacidade 

instalada acumulada global.  

Nesse sentido, em função desses aspectos, os chineses são um dos maiores 

responsáveis pelo maior crescimento da capacidade anual instalada e, ainda, pela capacidade 

eólica instalada acumulada no mundo. O setor eólico chinês encontra-se em ampla expansão, 

entretanto cada vez mais essa expansão está convergindo de acordo com a expansão dos 

parques offshore que estão sendo cada vez mais o foco dos projetos eólicos futuros. 

Os gráficos 09 e 10 a seguir apresentam os números da capacidade instalada por ano 

entre os anos de 1999 e 2014 e a evolução da capacidade instalada acumulada de energia 

eólica na China no mesmo período. A capacidade instalada no período cresceu 144.499 MW 

(43.370,83%) nos últimos 15 anos, em média 7.633, 26 MW (2.891,39 %) ao ano, passando 

de 264 MW em 1999 para 114.763 MW em 2014. Nele é possível identificar um crescimento 

exponencial, acompanhando e interferindo de forma bastante relevante a trajetória mundial. 
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Gráfico 09: Capacidade de Energia Eólica Instalada na China entre 1999 e 2014. 

 
Fonte: EIA / GWEC, 2015. 

 

 
Gráfico 10: Capacidade de Energia Eólica Instalada Acumulada na China entre 1999 e 2014. 

 
Fonte: EIA / GWEC, 2015. 

 

De acordo com a projeção do Conselho Global de Energia Eólica sob o cenário atual, 

uma série de fatores explica esse crescimento de capacidade de energia eólica instalada. 

Destacam-se, dentre eles, a percepção de que a China está dotada de grandes recursos eólicos, 

a adoção de políticas que criam incentivos financeiros para a instalação de capacidade eólica e 

a redução dos custos de capital de energia eólica (GWEC, 2008). 

Neste cenário, a produção de energia eólica offshore em sua costa ainda está em 

estágio inicial, porém será um dos grandes triunfos da China para manter o objetivo de 

crescimento de produção de energia eólica para o futuro. 
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O primeiro projeto eólico offshore de fora da Europa, o parque eólico offshore 

Shanghai Ponte de Donghai, começou a gerar energia em junho de 2010 (GWEC, 2010). Em 

2011 a China instalou outros 107,9 MW de energia eólica offshore, elevando seu total para 

258,4 MW, colocando-se como a terceira do mundo, depois do Reino Unido e na Dinamarca. 

O país tem um plano ambicioso para o desenvolvimento offshore tendo como objetivo 5 GW 

até 2015, e 30 GW até 2020 (GWEC, 2011). 

Os grandes obstáculos ao desenvolvimento eólico na China são a falta de 

financiamento que pode se tornar um gargalo, uma vez que surgiram inúmeros projetos 

tornando muito difícil o financiamento de todos e o grande empecilho até então, é o problema 

da transmissão e a crescente redução da produção de energia eólica nos períodos de pico, 

devido à incapacidade das empresas da rede para gerenciar o sistema de transmissão de forma 

eficaz (GWEC, 2012, 2013). 

Uma série de medidas para combater o problema da redução da produção de energia 

eólica nos períodos de pico foi posto em prática em 2013 e que o governo colocou um foco 

crescente em "aumentar a flexibilidade da grade" (GWEC, 2013).  

Para enfrentar os gargalos no sistema de transmissão, a Administração Nacional de 

Energia (NEA), State Grid e Southern Grade estão trabalhando em instalação de doze novas 

linhas de transmissão de longa distância, nove das quais são linhas de transmissão de alta 

tensão (GWEC, 2015). 

O portifólio padrão de energia renovável (RPS) que era esperado entrar em 2014, não 

foi introduzir e espera-se o processo de aprovação em 2014 para entrar em vigor em 2015. O 

RPS exigirá qie os governos provinciais e as empresas de rede, tem como prioridade o acesso 

à rede a energia proveniente de energias renováveis (GWEC, 2015). 

 

3.4.2 Estados Unidos da América 

 

Os Estados Unidos da América (EUA) possui um longo histórico de incentivos 

federais e estaduais ao setor eólico, todavia, este só adotou uma política mais forte na década 

de 1990. De acordo com o mapa eólico americano, o potencial eólico onshore para áreas com 

fator de capacidade maior ou igual a 30% chega a quase 10,5 TW para ventos a 80 metros de 

altura e 12 TW a 100 metros de altura (NREL, 2010). 

Os incentivos federais são os financiamentos a pesquisa e desenvolvimento (P&D) e 

os incentivos fiscais como Investment Tax Credit (ITC) e Production Tax Credit (PTC), e os 

estaduais são, principalmente, os programas de compra compulsória de energia renovável e de 
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incentivos à compra voluntária de geração de energia eólica como Green Power e o RPS 

(Renewable Portfolio Standards), adotado por vários estados no final dos anos 1990. Outros 

programas estaduais incluem concessões para a produção, oferta de crédito e gerenciamento 

da produção. (BIRD et al., 2005; CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, 2008; 

FERREIRA, 2008; GAVINO, 2011). 

Os incentivos fiscais federais são os chamados Investment Tax Credit (ITC), o qual é 

utilizado desde os anos 70 e 80 e o Production Tax Credit (PTC), estabelecido pelo governo 

no ano de 1992 como incentivo à produção de energia eólica.  

O ITC é uma forma de crédito fiscal de investimento, fornecido com a pretensão de 

instalar fazendas eólicas e estimular a economia, perante a realidade das crises do petróleo em 

1973 e 1979. Neste incentivo, até 30% do investimento realizado para a instalação de 

fazendas eólicas era reembolsado no imposto de renda. Alternativamente, pode ser retirado na 

forma de concessão inicial equivalente a 30% do valor total do projeto (LBNL, 2010; KPMG 

INTERNACIONAL COOPERATIVE, 2013). 

O PTC é um crédito fiscal interligado com a produtividade de energia, já que, 

fornece um crédito baseado na produção de eletricidade por fonte eólica, reduzindo o imposto 

de renda devido e incentivando investimentos em novas plantas eólicas (LBNL, 2010). Este 

incentivo vai para o dono do projeto de geração de energia renovável e é reduzido se o projeto 

já recebe outro benefício federal como, por exemplo, o financiamento de energia subsidiado e 

o Tax-Exempt Bonds (títulos emitidos pelo governo sem obrigações tributárias federais). 

Além disso, apenas projetos localizados nos países que comercializam seu produto podem ser 

qualificados para receber este incentivo (IEA, 2003; BIRD et al., 2005; IEA, 2010). 

Desde 2002, quando o PTC completava dez anos de existência, este foi renovado ou 

estendido em seis ocasiões: março de 2002, outubro de 2004, agosto de 2005, dezembro de 

2006 e outubro de 2008 e fevereiro de 2009 (IEA, 2009; LBNL, 2007). Em outubro de 2008, 

o Congresso aprovou o The Emergency Economic Stabilization Act, com uma extensão de um 

ano a taxa de créditos federal (PTC e ITC) e adicionou outros benefícios ao desenvolvimento 

do setor eólico. Em fevereiro de 2009, o American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) 

expandiu e prorrogou os incentivos federais até 2012, onde forneceu um cenário mais 

confiável e transparente aos investidores, garantindo a remuneração dos produtores (IEA, 

2009). 

Com a legislação de 2009, os donos das plantas podem reivindicar o ITC ao invés do 

PTC, possibilitando que essas sejam alugadas ou submetidas ao contrato de leaseback 
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(operação em que uma empresa vende determinado bem para outra empresa, que 

imediatamente aluga esse bem) sem a perda do benefício (IEA, 2009). 

No âmbito estadual, o Green Power é composto de incentivos à compra voluntária de 

eletricidade por fonte renovável. Um exemplo é o Green Pricing, pelo qual o consumidor 

paga um bônus fixo sobre a taxa de eletricidade a fim de financiar o custo adicional da 

produção de energia por fonte renovável, (BIRD et al., 2005; GAVINO, 2011). 

O sistema de cotas verdes (Renewable Portfolio Standard - RPS), também conhecido 

como metas de energia renovável (Renewable Energy Targets), é um instrumento de incentivo 

que exige que uma porcentagem da sua produção, a qual deve ser proveniente de fontes de 

energia renováveis. Esse é um importante instrumento de estabelecimento de metas de 

expansão das energias renováveis e de criação de um ambiente de competição entre as fontes 

renováveis, induzindo à redução dos preços. Os certificados verdes adquiridos com esse tipo 

de geração podem ser comercializados no mercado, promovendo assim receita adicional às 

vendas de energia (BIRD et al., 2005; GAVINO, 2011). 

Em fevereiro de 2009, é aprovada a Lei de Recuperação e Reinvestimento 

Americano (ARRA), que tinha como objetivo o estímulo econômico incluindo várias 

disposições para estimular o desenvolvimento da energia eólica no clima econômico adverso 

(GWEC, 2009), tais como:  

 

1. Uma extensão de 3 anos do crédito fiscal de Produção (PTC) até 2012;  

2. Uma opção para eleger um 30% de imposto de Investimento de Crédito (ITC) no 

lugar do PTC. A oferta inicial previa que este crédito pode ser convertido em 

subvenção para projetos que começaram a construção ou entraram em operação 

em 2009, mas isso agora foi estendido até o final de 2010;  

3. Créditos fiscais para novas instalações de produção;  

4. 6 bilhões de dólares para o Departamento de Energia (DOE) para o programa de 

garantia de empréstimo de energia renovável;  

5. Estes incentivos financeiros, e em particular o programa de subsídios, têm sido 

muito benéficas para manter a indústria a avançar durante o 2009-2010 

desaceleração econômica; 

 

A indústria eólica norte-americana tem sido frequentemente caracterizada por ciclos 

decrescentes devido à falta de coerência política. A Produção Tax Credit (PTC), que tem sido 

o mecanismo de apoio fundamental para o desenvolvimento de energias renováveis a nível 
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nacional, já expirou várias vezes, deixando os investidores incertos sobre o futuro do setor. 

Em 2010, o congresso prorrogou o ITC até o final de 2011, mas o Projeto de Lei Nacional de 

Energia Renovável, padrão para fornecer investidor de longo prazo confiança no setor, não foi 

aprovado pelo Senado, levando a incerteza ao setor (GWEC, 2010). 

Um dos pontos de interrogação na política de incentivos à energia eólica, a 

pendência na extensão do crédito fiscal federal à produção (PTC), ocasionou uma incerteza 

política sobre esse incentivo fiscal, ponto chave que desencadeou uma queda de 92% em 

novas instalações em 2013 quando comparado com o ano de 2012, seu melhor ano. A 

extensão do PTC de um ano, para 2013 acabou por vir e houve importantes mudanças nas 

regras de elegibilidade para ter direito ao PTC, ajudando a compensar a incerteza associada 

com a renovação em 2012 de última hora. Com estas modificações feitas, projetos que 

começaram a construção em 2013 aderiram ao PTC.  

Os programas de P&D no setor eólico são, em sua maioria, financiados pelo DOE, 

por meio do Wind Program, o qual contém uma ampla variedade de pesquisas, tais como em 

tecnologia de turbinas de grande porte, em difusão de tecnologia de turbinas de pequeno porte 

a fim de atender à crescente demanda observada, em incentivo ao aumento da produção de 

energia por fonte eólica e em trabalhos referentes à aceitação da tecnologia por parte da 

população (IEA, 2009). 

Com os programas de pesquisa e desenvolvimento e a implementação e manutenção 

dessas políticas em níveis estaduais e federais, os EUA se destacam como um dos países com 

maior desenvolvimento no setor eólico a nível mundial.  

A capacidade instalada de energia eólica nos EUA encontra-se em ampla expansão 

desde meados da década de 2000. Em 2006, o país alcançou o terceiro lugar no total da 

capacidade instalada, passando para segundo lugar em 2007 e tornando-se o líder mundial em 

2008. Mesmo com a crise financeira, a capacidade instalada cresceu 50% em 2008 e 39,3% 

em 2009. E, em apenas três anos, a capacidade instalada triplicou, alcançando 35.159 MW em 

2009.  

Os gráficos 11 e 12 a seguir apresentam os números da capacidade instalada por ano 

entre os anos de 1999 e 2014 e a evolução da capacidade instalada acumulada de energia 

eólica nos EUA no mesmo período. A capacidade instalada no período cresceu 63.491,52 

MW (2.567,93 %) nos últimos 15 anos, em média 4.232,77 MW (171,20 %) ao ano, passando 

de 2.472,48 MW em 1999 para 65.964 MW em 2014. Os gráficos apresentam o crescimento 

significativo do país, acompanhando e interferindo de forma bastante relevante a trajetória 

mundial. 
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Gráfico 11: Capacidade de Energia Eólica Instalada nos EUA entre 1999 e 2014. 

 
Fonte: EIA / GWEC, 2015. 

 

 
Gráfico 12: Capacidade de Energia Eólica Instalada Acumulada nos EUA entre 1999 e 2014. 

 
Fonte: EIA / GWEC, 2015. 

 

Os EUA possuem 18,54% da capacidade instalada acumulada mundial em 2014. Os 

estados com maior capacidade são: Texas (12,976 GW), Califórnia (5,832 GW), Iowa (5,177 

GW), Illinois (3,568 GW), Oregon (3,153 GW) e Oklahoma (3,134 GW). Estes Estados 

contém o equivalente a 54,36% da capacidade instalada total de energia eólica do país 

(GWEC, 2013 e EIA, 2014).  



78 

 

Nessas regiões centrais, tem-se a vantagem do custo de produção ser inferior, uma 

vez que há um maior fator de capacidade, porém, por outro lado, os custos com capacidade de 

transmissão e conexão das plantas eólicas à rede elétrica podem inibir essa vantagem, uma 

vez que os maiores centros consumidores de energia encontram-se no litoral. Essas limitações 

podem se tornar problemas maiores com a intensificação da exploração do potencial eólico 

das regiões litorâneas e, portanto, necessitam de maior atenção (GWEC, 2013; EIA, 2014). 

Não obstante esse crescimento há uma flutuação na capacidade adicionada nos cinco 

primeiros anos do período. Isso se deve à fase de incerteza dos últimos anos quanto às 

políticas referentes ao setor eólico no país. O PTC, quando renovado, se dava por períodos 

curtos, de no máximo dois anos, causando oscilações no investimento do setor. 

Além disso, houve casos em que a renovação do benefício não ocorreu logo após o 

vencimento da lei anterior. Nos anos de 2002 e 2004, estes espaços de tempo foram de dois e 

nove meses, respectivamente. Em todos os casos, esse fato refletiu diretamente na capacidade 

instalada adicional, demonstrando a importância do PTC para o setor (LBNL, 2007). 

Sobre essa temática, estudos como o de LBNL (2007), demonstraram a 

descontinuidade desse incentivo ao longo dos anos e, ainda, ocasionou a eficiência na redução 

dos custos fosse efetivamente menor do que o esperado caso o incentivo fosse de longo prazo.   

Dessa forma, problemas como a desaceleração no desenvolvimento do setor eólico, o 

aumento nos custos dos equipamentos necessários para a produção de energia, a maior 

dependência de produtos importados, as dificuldades na previsão da expansão necessária na 

distribuição de energia e a redução dos investimentos privados em P&D, são consequências 

dessa descontinuidade das políticas de incentivo. 

Por consequência, sem a certeza da renovação do benefício, os produtores de energia 

não ampliam sua produção, reduzindo a demanda por equipamentos do setor. Com isso, os 

produtores de equipamentos eólicos não ampliam sua produção e não investem em pesquisas. 

Não há crescimento do setor, nem redução dos custos de produção. Esse efeito ocorre a cada 

aproximação do vencimento da lei em vigência. 

Outro fator que merece atenção é a expansão da rede de transmissão a fim de 

suportar a conexão da produção por fonte eólica na rede elétrica local. No caso dos EUA, este 

obstáculo deve ser enfrentado desde a legislação, que, atualmente, torna muito difícil e 

dispendioso o processo de planejamento, financiamento e permissão de novas redes de 

transmissão, (GAVINO, 2011). 
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3.4.3 Alemanha 

 

Na Alemanha, os programas de incentivos à energia eólica, e às fontes renováveis em 

geral, iniciaram-se após o primeiro choque do petróleo de 1974. Após o acidente de 

Chernobyl, em 1986, o governo alemão iniciou programas de subsídios na tentativa de criar 

um mercado nacional para energia eólica com o objetivo de reduzir a dependência da energia 

proveniente da radioatividade. Na década de 1980, por sua vez, a promoção da energia eólica 

se deu principalmente pelos programas de pesquisa, desenvolvimento e demonstração 

(PD&D), visando o aprimoramento das turbinas. O primeiro programa com esse objetivo 

iniciou-se em 1986 e subsidiava os primeiros cinco aerogeradores de uma empresa, após o 

protótipo ter sido instalado e testado.  

Contudo, somente na década de 1990 foram introduzidas políticas mais agressivas, 

tornando o país um dos líderes em capacidade instalada de geração de eletricidade por fonte 

eólica até os dias atuais. As tarifas feed-in são o melhor exemplo dessas políticas, por 

caracterizaram o sistema de incentivos alemão à energia eólica e, inclusive, por terem sido o 

principal motivador do aumento de capacidade instalada dessa fonte, (SAIDUR et al., 2010; 

GAVINO, 2011). 

O país se destaca pela atuação com as políticas de investimentos públicos, 

financiamentos e empréstimos, a redução de impostos para financiamentos e pela aplicação 

das taxas/tarifas feed-in. A Alemanha desde a década passada tem tomado à liderança na 

fabricação de componentes e instalações de energia eólica como um resultado de iniciativas 

em três áreas de políticas: determinação de preço, subsídios de investimento e financiamento 

federal (IEA, 2007; FERREIRA, 2008). 

O primeiro programa. ‘Protótipo’ de 250 KW possibilitou o surgimento de cinquenta 

novos modelos, mas não teve nenhum efeito significativo na criação de um novo mercado. Os 

preços ainda eram altos para aplicações comerciais sob os regulamentos de reembolso 

adotados na época (DUTRA, 2001). 

Após a fracassada tentativa do Programa Protótipo de 250 KW, o governo alemão, 

representado pela segunda área de política alemã, com subsídios de investimentos, ainda sob 

fortes pressões políticas para o desenvolvimento de fontes renováveis de energia, criou o 

‘Programa de Demonstração de 100 MW’ em 1989, o qual, no ano seguinte, foi estendido 

para 250 MW. Nesse programa não era a potência instalada que contava e sim a potência 

gerada com a velocidade de vento de 10 m/s na altura do eixo. Dessa forma, a potência das 
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turbinas eólicas totalmente subsidiadas no final desse Programa seria cerca de 350 MW 

nominais (DUTRA, 2001).  

Em 1989, foi introduzido o Programa 100/250 MW de estímulo à implantação da 

energia eólica em larga escala, no qual os produtores recebiam concessões em dinheiro para a 

instalação e a operação de turbinas, ou um subsídio por quilowatt-hora de eletricidade 

produzida (RAGWITZ e HUBER, 2005; IEA, 2011). 

Em 1991, entrou em vigor a Lei de ‘Alimentação de Eletricidade (LAE)’ (Electricity 

Feed-in Act), primeiro programa implementando a tarifa feed-in paga aos operadores das 

plantas de fontes renováveis e garantindo o acesso à rede elétrica dessa produção. O número 

de inscrições para novos projetos superou as expectativas, tanto na quantidade quanto na 

potência instalada, superando em muito os 250 MW planejados. Desde então, o país se tornou 

um modelo internacional de promoção de fontes renováveis de energia (RAGWITZ e 

HUBER, 2005; IEA, 2011). 

As chances de se conseguir os subsídios caíram consideravelmente uma vez que o 

governo federal decidiu subsidiar não mais que 40 aerogeradores de um mesmo tipo. O 

propósito dessa restrição estava na distribuição dos recursos disponíveis para o maior número 

de fabricantes possível. Em pouco tempo, o limite de 250 MW tornou-se muito pequeno para 

os fabricantes bem sucedidos. Esse clima generalizado de subsídios restritos, aerogeradores 

confiáveis de grande porte, localidades com vento ainda disponíveis e a competição existente 

forçou a indústria à reduzir os preços de seus aerogeradores de modo a possibilitar a venda 

sem subsídio ou com estes consideravelmente reduzidos (DUTRA, 2001; GWEC, 2010). 

A terceira área de política, financiamento federal, oferece a projetos alemães de 

energia renovável financiamento com taxas abaixo do mercado. Os empréstimos cobrem 

aproximadamente 75% dos custos do projeto, têm um taxa de juros fixa entre 1% e 2% ao ano 

abaixo das taxas de mercado, e um período de até 5 anos de carência parcial, durante o qual 

somente os juros são pagos, mas o montante principal do empréstimo mantém-se o mesmo 

(FERREIRA, 2008). 

Em 2000, entrou em vigor a Lei da Energia por Fontes Renováveis (Erneuerbare-

Energien-Gesetz - EEG), a qual concedia prioridade à produção de eletricidade por fontes 

renováveis na conexão e acesso à transmissão e distribuição da rede elétrica. Assim, os 

operadores de rede passaram a ser obrigados a dar prioridade à produção de eletricidade por 

fontes renováveis e a conectá-la à rede elétrica, inclusive sendo responsáveis por expandir a 

rede a fim de incorporar esse produto com segurança (GWEC, 2009; SAIDUR et al., 2010; 

GAVINO, 2011). 
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Neste caso, os custos incorridos podem ser repassados aos usuários da rede por meio 

do aumento dos preços de uso da rede. O operador com a rede mais próxima à nova planta 

deve comprar a produção e remunerar o produtor com uma tarifa estipulada pela lei. 

Entretanto, os produtores que devem arcar com os custos de conexão na rede. Os operadores 

de rede, por sua vez, repassam a produção aos operadores das linhas de transmissão e 

distribuição diretamente ligadas aos consumidores, que são obrigados a comprar essa 

produção e remunerar os operadores de rede, (GWEC, 2009; GAVINO, 2011). 

Outra medida do EEG foi a implementação de um esquema de equalização nacional. 

Com ele, cada transmissor da rede elétrica transmite a mesma porcentagem de energia por 

fontes renováveis do total da eletricidade transmitida por eles aos distribuidores ligados à sua 

rede. Caso o transmissor compre uma quantidade de eletricidade maior do que essa 

percentagem, este deve vender o excedente aos transmissores que compraram uma quantidade 

menor do que a que lhe cabiam. Esse balanceamento é feito anualmente e o valor recebido 

pelo transmissor vendedor deve ser o mesmo da compra da energia dos produtores, 

(GAVINO, 2011). 

A REFIT foi substituída em 2000 por uma nova Lei Nacional de Energia Renovável, 

Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG, a qual requereu que os operadores do sistema de 

energia da Alemanha comprassem energia de cada forma específica de energia renovável 

(incluindo eólica) por 20 anos, por um preço fixo mínimo. Em 2003, o preço inicial para uma 

nova geração de energia eólica era € 89/MWh pelos primeiros cinco anos. Após o quinto ano 

a tarifa cai para € 60/MWh e mantém-se constante por 15 anos (FERREIRA, 2008). 

Outra alteração com relação à lei anterior é a não obrigatoriedade do pagamento dos 

benefícios aos operadores de plantas que não alcançam ao menos 60% da produção do 

modelo de referência. Ademais, para projetos de modernização ou remanejamento de plantas 

com início da operação em até 31 de dezembro de 1995, assim como plantas que pelo menos 

triplicaram sua capacidade com reposição de turbinas, o período inicial de 5 anos com a tarifa 

mais alta deveria ser estendido em 2 meses a cada 0,6% abaixo dos 150% da produção do 

modelo de referência (GAVINO, 2011). 

Em 1º de janeiro de 2009, entrou em vigor a terceira emenda do EEG com o objetivo 

de se contrapor ao aumento do preço da energia nos últimos anos e estimular a produção 

eólica offshore (IEA, 2009). De acordo com a estratégia energética do governo alemão, a 

energia eólica offshore irá tornar-se a segunda mais importante fonte de energia renovável. No 

entanto, devido aos riscos envolvidos, dificuldades de financiamento e atrasos de conexão à 

rede de implantação estão atrasada as projeções (GWEC, 2012). 
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Na última década, o EEG também passou a especificar remunerações nos casos de 

reposição de turbinas antigas e de instalações offshore. Com isso, houve um grande aumento 

da reposição de turbinas (GAVINO, 2011). 

Além do EEG, o Código Federal de Edificações alemão continua a representar um 

regulamento fundamental para o desenvolvimento de energia eólica na Alemanha. Sob essa 

lei, usinas de energia eólica são categorizadas como "projetos privilegiados", e as autoridades 

locais são obrigadas a designar zonas específicas prioritárias para o desenvolvimento da 

energia eólica. Em contrapartida, isto significa que eles podem também limitar a construção 

de áreas específicas ou zonas de exclusão (GWEC, 2009). 

O cenário político uma vez influenciado pelo desastre nuclear em Fukushima em 

2011 resultou na aprovação da ideia baseada na eliminação gradativa da energia nuclear até 

2022 e o maior incentivo às fontes de energias renováveis. O EEG foi alterado, entrou em 

vigor em 1 de janeiro 2012, e continua a fornecer um suporte estável para a energia eólica 

onshore, além  de melhorou as condições de apoio à energia eólica offshore; espera-se que 

continue a apoiar o crescimento da setor eólico alemão no futuro fixo (GWEC, 2013). 

No programa de energia eólica offshore, destaca-se o projeto de energia eólica de 12 

milhas náuticas ou zona econômica exclusiva alemã, do norte alemão e do mar Báltico. O 

projeto busca o financiamento de até 10 parques eólicos offshore, que estão disponíveis sob a 

forma de:  

 Empréstimos diretos concedidos pelo banco (um máximo de 400 euros milhões / 

projeto); 

 Pacotes de financiamento envolvendo empréstimos do KfW repassados através 

de um banco;  

 Empréstimos diretos limitados a 70 por cento do capital total da dívida exigida 

por projeto e 700 milhões de euros por projeto; e 

 Empréstimos diretos para financiar imprevistos, custos adicionais (um máximo 

de 100 milhões de euros por projeto).  

 

O empréstimo tem prazo de até vinte anos, com um período de arranque sem 

reembolso de até três anos (KPMG INTERNACIONAL COOPERATIVE, 2013). 

O EEG alterado redefine a meta da Alemanha para energias renováveis no consumo 

final de energia em um mínimo de 35% em 2020 e 80% até 2050. Esta alteração promovida 

em 2012 criou as condições de venda direta de energia renovável no mercado à vista com a 
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introdução de um feed-in-premium (Marktprämie). A alimentação de nível prêmio por kWh é 

flexível e calculado como a diferença entre o mercado spot média mensal preço da 

eletricidade e da tarifa feed-in fixo (GWEC, 2013). 

No entanto, o atual governo alemão está a rever a Lei de Fontes Renováveis 

novamente durante 2014 e é esperado novas mudanças fundamentais na lei, em particular 

quanto a metas futuras. A nova lei é provável para definir uma meta para as energias 

renováveis de 40% a 45% em 2025 e de 55% a 60% em 2035. Entretanto a alteração não terá 

um efeito sobre projetos que foram aprovados antes de 22 de janeiro 2014, é uma ameaça para 

projetos que ainda não tem uma autorização e foram na calha para se tornar operacional em 

2014 (GWEC, 2013). 

Com essas políticas de incentivo ao desenvolvimento da energia eólica, a Alemanha 

no ano de 2009 ocupou a terceira posição no ranking da capacidade instalada acumulada de 

energia eólica, atrás apenas de China e EUA. Desde então mantém sua posição de destaque 

entre os três primeiros até o ano de 2014, onde alcançou à capacidade acumulada instalada de 

39.165 MW, consolidando a posição de destaque a nível mundial e a liderança no continente 

europeu. 

Os maiores Estados produtores são: Niedersachsen, Brandenburg e Sachsen-Anhalt, 

todos localizados ao norte do país, com respectivamente 7,6 GW, 5,0 GW e 4,0 GW de 

capacidade instalada em 2013 (DEUTSCHES WINDENERGIE INSTITUT, 2014). 

O setor eólico alemão encontra-se em uma fase de crescimento linear, em que a 

participação da reposição de turbinas aumenta frente à nova capacidade instalada. A 

implicação desse fato é que, tendo em vista a escassez da disponibilidade de novos campos 

onshore, essa reposição de turbinas antigas e menores por turbinas novas e maiores tem o 

poder de aumentar a capacidade instalada de cada fazenda e, consequentemente, do país como 

um todo.  

Além disso, com a escassez de áreas onshore, as políticas de incentivos passaram a 

dar maior atenção às áreas offshore, devido ao maior crescimento potencial. Isso pôde ser 

observado ao longo da década de 2000 (GAVINO, 2011). 

Com relação ao desenvolvimento de áreas offshore, em agosto de 2009, o Alpha 

Ventus, com 12 turbinas de 5 MW cada, primeiro parque eólico alemão desse tipo, começou a 

alimentar a rede elétrica. Essa planta também funciona como uma planta teste, na qual o 

Ministério do Meio Ambiente alemão implantou um programa de pesquisa visando absorver a 

experiência e o conhecimento para futuros projetos offshore (GWEC, 2009; IEA, 2010). 
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Em 2004, a especificação mais importante foi a da tarifa para plantas offshore, 

permitindo novos projetos com mais de 12 milhas da costa. Com a legislação de 2009, os 

produtores puderam optar por vender sua produção no mercado de eletricidade. Após uma 

década, a limitação temporal do recebimento das compensações, o estabelecimento de taxas 

de custos orientadas, a diferenciação das tarifas por fonte de energia, tamanho e localização 

das plantas, bem como a introdução de uma estrutura de incentivos decrescente provaram sua 

eficiência, possibilitando o sucesso do EEG) (GAVINO, 2011). 

Os gráficos 13 e 14 a seguir apresentam os números da capacidade instalada por ano 

entre os anos de 1999 e 2014 e a evolução da capacidade instalada acumulada de energia 

eólica na Alemanha no mesmo período. A capacidade instalada no período cresceu 34.720,49 

MW (781,20%) nos últimos 15 anos, em média 2.314,70 MW (52,08 %) ao ano, passando de 

4.444,51 MW em 1999 para 39.165 MW em 2014. Nele é possível identificar um crescimento 

exponencial, acompanhando e interferindo de forma bastante relevante a trajetória mundial. 

 

Gráfico 13: Capacidade de Energia Eólica Instalada por Ano na Alemanha entre 1999 e 2014. 

 
Fonte: DEWI / GWEC, 2015. 
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Gráfico 14: Capacidade de Energia Eólica Instalada Acumulada por Ano na Alemanha entre 1999 e 2014.

 
Fonte: DEWI / GWEC, 2015. 

 

O crescimento linear da energia eólica na Alemanha permite projetar um cenário 

futuro bastante positivo com a utilização dessa fonte renovável de energia. Para o alcance 

desse êxito é relevante o desenvolvimento da energia eólica no modelo offshore, o qual 

representa um grande potencial futuro ainda a ser explorado. 

Os Parques eólicos offshore alemães são 20-60 km da costa em 20-40 metros de 

profundidade. Em 2013, 48 turbinas eólicas offshore, totalizando 240 MW em operação, 

elevando o número total de turbinas offshore localizada no mar do norte e báltico, até 116 e o 

total no mar capacidade na Alemanha até 520 MW. Espera-se a capacidade de 2,432 MW que 

se encontra em construção e programado para ser operacional em 2014 ou 2015. No entanto, 

esta agora tem sido desafiada por um recente anúncio em uma redução do apoio para 2018 e 

2019. De acordo com a estratégia energética do governo alemão, energia eólica offshore irá 

tornar-se o segundo mais importante fonte de energia renovável na Alemanha (GWEC, 2012, 

2013). 

As novas diretrizes para investimentos no modelo offshore, objetiva atingir a meta 

global de 18% de energias renováveis no consumo final de energia até 2020, para o setor 

elétrico a meta do governo é para mais de 38,6% de energia renovável até 2020, de acordo 

com a Direção de Energia Renovável da União Europeia, entretanto a Associação de Energia 

Renovável da Alemanha (BEE) estima que poderia ser tão alta de 47%, que incluiria 25% de 

energia eólica (GWEC, 2009, 2010). 
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O desenvolvimento da energia eólica traz consigo benefícios e obstáculos a serem 

superados para o seu posterior desenvolvimento com maior sucesso. Os benefícios a serem 

destacados além do desenvolvimento da matriz energética são a geração de empregos e à 

redução da emissão de gás carbônico Em 2005, em torno de 64.000 pessoas estavam 

empregadas no setor eólico alemão, números que chegaram a 84.300 pessoas em 2007 e 

87.000 pessoas em 2009. Com relação à redução de CO2, esta foi de 24,6 milhões de 

toneladas em 2005, de 26,1 milhões em 2006 e de 30 milhões em 2009 (IEA, 2006, 2007). 

Os obstáculos que se opõem ao desenvolvimento na energia eólica na Alemanha são 

as restrições de altura que podem inibir a instalação de turbinas maiores acima de 120m, 

inibindo a produção de turbinas maiores e, consequentemente, a produção da quantidade 

máxima de energia. Isso requer discussões mais amplas sobre o planejamento local e regional 

do desenvolvimento de energia (GWEC, 2009, 2010, 2011, 2012). 

Outro fator importante para o maior desenvolvimento é o sistema de otimização para 

expansão da rede, buscando dar suporte e melhorar a capacidade total de transporte da rede 

em Alemanha através de medidas não vinculativas, como temperatura monitoramento de 

linhas aéreas, condutores de alta temperatura, gestão do fluxo de carga e outras opções de 

smart grid. Há uma discussão em curso deste importante tema e projetos para melhorar a 

integração de eletricidade renovável no nível regional têm sido implementadas, com o 

chamado feed-in grades (GWEC, 2009, 2010, 2011, 2012). 

 

3.4.4 Espanha 

 

A energia eólica é um dos fatores chave para o desenvolvimento econômico 

espanhol. Em novembro de 2009, a Associação de Energia Eólica Espanhola (AEEE) 

apresentou uma atualização de seu estudo de 2008 sobre "O impacto macroeconômico do 

setor de energia eólica em Espanha" realizado pela consultoria Deloitte. O estudo mostra que 

o setor de energia eólica espanhola continua a contribuir mais para o PIB do país do que 

qualquer outra indústria chave, tais como a pesca e vinho (GWEC, 2009). 

A indústria eólica também se destaca no país como uma das maiores colaboradoras 

para a formação do PIB espanhol. Em 2008, o setor contribuiu com € 3,8 bilhões para o PIB, 

gerando 41 mil empregos e exportando o equivalente a € 2,9 bilhões. Em 2009, foram 

investidos € 2,25 bilhões no setor eólico e 50% da produção de equipamentos para o setor 

eólico foi destinado à exportação (GWEC, 2009 e IEA, 2010). 
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A Espanha é dividida em dezessete comunidades autônomas, responsáveis por suas 

próprias leis no âmbito do setor energético. Até 2009, apenas duas dessas comunidades, 

Extremadura e Madrid, ainda não haviam instalado plantas eólicas, porém já tinham 

legislação específica e projetos em estado avançado. O setor eólico espanhol passou por uma 

fase de grande crescimento nessa década em função de seu desenvolvimento relativamente 

recente. E, apesar da participação da fonte eólica no consumo do país ser apenas de 14%, o 

país ainda possui um grande potencial eólico a ser explorado, sobretudo no campo offshore, 

que, até então, não foi iniciado até 2014. Além disso, a política de incentivos do setor evoluiu 

rapidamente, garantindo segurança ao produtor, (GAVINO, 2011). 

O país se destaca assim como a Alemanha pela atuação com as políticas de 

investimentos públicos, financiamentos e empréstimos, a redução de impostos para 

financiamentos e pela aplicação das taxas/tarifas feed-in. 

O suporte às energias renováveis iniciou-se na década de 1980 na Espanha com a Lei 

para a Conservação da Energia. Desde então, leis e suportes financeiros vêm incentivando o 

setor eólico no país. O principal incentivo dado ao setor é a tarifa feed-in (preço fixo pago por 

quilowatt-hora de produção), pago aos produtores de energia por parte dos distribuidores da 

rede elétrica, estabelecida pela primeira vez em 1997.  

A Lei nº 54 de 1997, que regula o setor elétrico espanhol, liberando nas atividades de 

geração e comercialização do setor energético espanhol, estabelece que, além do direito de 

recebimento da tarifa, a energia produzida por fontes renováveis tem prioridade de conexão e 

despacho na rede, e os custos de conexão ficam a cargo dos donos das plantas eólicas. As 

tarifas eram recebidas por pelo menos 5 anos, período que passou para 20 anos com a 

legislação de 2004 (IEA, 2003; GWEC, 2007). 

A partir de então, a lei foi modificada três vezes: em 1998, 2004 e 2007. Nesse 

sentido, duas importantes medidas foram estabelecidas em 2006 e 2009: em 2006, um novo 

código de rede foi instalado na rede elétrica a fim de conectar todas as plantas eólicas ao 

sistema e aumentar o poder de gestão de energia do operador; em 2009, foi estipulado que 

todos os projetos eólicos deveriam passar pela aprovação do Ministério da Indústria Espanhol, 

para que este pudesse guiar o desenvolvimento do setor de renováveis de modo mais eficiente, 

(GAVINO, 2011). 

Na legislação vigente em 2002, o Real Decreto 2818 de 1998, apenas as plantas que 

utilizavam energias renováveis e que possuíam a capacidade instalada menor ou igual a 50 

MW eram incluídas nesse esquema de incentivo. O produtor de energia podia optar pela 

venda direta ao distribuidor e o recebimento da tarifa feed-in por cinco anos ou pela venda no 



88 

 

mercado elétrico ou por contratos bilaterais e o recebimento de uma tarifa variável baseada na 

média do preço de mercado da eletricidade mais um prêmio por quilowatt-hora produzido.  

A escolha era válida por um ano, quando o produtor deveria fazer a escolha 

novamente. Assim, a tarifa e o prêmio eram ajustados anualmente de acordo com o preço de 

mercado da eletricidade. Uma peculiaridade da legislação espanhola é o reconhecimento de 

autoprodutores que consomem ao menos 30% de sua energia produzida para o recebimento do 

benefício, (GAVINO, 2011). 

A legislação foi atualizada com o Real Decreto 436 de 2004, o qual estabelecia que 

os donos de plantas eólicas com capacidade superior a 50 MW deviam vender sua produção 

no mercado de eletricidade, enquanto que para plantas até 50 MW, formaram se três casos de 

remuneração da produção eólica. No primeiro caso, o produtor poderia vender a energia 

diretamente ao distribuidor, recebendo uma tarifa feed-in de 90% da Tarifa Elétrica Média de 

Referência (TRM) pelos cinco primeiros anos de operação, 85% da TRM entre os anos seis e 

dez e 80% da TRM pelo período restante de vida útil da turbina (ESPANHA, 2002, 2004). 

No segundo caso, o produtor poderia vender a energia no mercado elétrico, sujeitos 

às regras destes, e receberiam o preço de mercado mais um prêmio de 40% da TRM e um 

incentivo de 10% da TRM por participar do mercado elétrico. O terceiro caso de remuneração 

ocorria para as plantas já existentes, que recebiam uma tarifa feedin de 2,75 c€/kWh em 2004 

e ajustada nos anos posteriores pela TRM. A TRM é uma tarifa publicada em lei e baseada 

nos custos médios de produção de eletricidade por fontes renováveis e não renováveis. A 

TRM publicada em 2004 foi de 7,21 c€/kWh (ESPANHA, 2002, 2004). 

Essas medidas garantiram estabilidade à remuneração e à confiança ao investidor e 

também ao produtor, que, a partir de então podiam prever melhor a remuneração da produção. 

Enquanto isso, o consumidor também foi beneficiado, pois passou a conhecer a formação do 

prêmio contido na sua conta de luz destinado aos produtores de energias renováveis 

(GAVINO, 2011). 

O Real Decreto 1634 de 2006 estabeleceu como compulsória a conexão de todas as 

fazendas eólicas ligadas à rede a um Centro de Controle do setor elétrico, que por sua vez, 

seria ligado ao Centro de Despacho das Energias Renováveis (CECRE). Esse centro faz parte 

do Centro de Controle Elétrico (CECOEL), cuja gestão é feita pela operadora do sistema 

elétrico espanhol Red Eléctrica de España. Essa conexão das fazendas eólicas permite que a 

produção por fonte eólica seja regulada de acordo com a demanda da rede, prevenindo, por 

exemplo, as situações de risco de estabilidade do sistema e de excesso de geração (GAVINO, 

2011). 
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Em 2007, entrou em vigor o Real Decreto 661, que estabeleceu incentivos para todos 

novos projetos de energia eólica foram que instalados antes do final de 2012. Em seguida, em 

2011, o governo espanhol aprovou o Plano Nacional de Energia Renovável Espanhol (PER 

2011-2020), o qual institui a energia eólica como a tecnologia de energia mais importante em 

termos de meta de capacidade instalada, com 35.750 MW - 35 GW onshore e offshore de 750 

MW (GAVINO, 2011). 

Em 2007, o Real Decreto 661, que pela primeira vez estabelecia uma remuneração 

específica às plantas offshore e à reposição de turbinas antigas, bem como um teto para os 

benefícios recebidos pelos produtores de eletricidade por fonte renovável (ESPANHA, 2007). 

De acordo com a última alteração, atualmente existem duas opções de remuneração 

alternativas para energia eólica:  

 

 Uma tarifa regulada, que consiste em um valor fixo pago por cada kWh de 

eletricidade eólica gerada; e 

 Um prêmio adicionado ao preço de mercado. 

 

O produtor de energia pode escolher entre estas duas opções para a duração de um 

ano, após o qual eles podem continuar com a fórmula escolhida, ou mudar para a outra opção. 

A distribuidora de energia elétrica tem a obrigação de comprar a eletricidade produzida por 

fontes renováveis, ao preço definido e a Comissão Nacional de Energia (CNE), por sua vez, 

tem a incumbência de realizar a liquidação das despesas efetuadas pelos distribuidores 

(GAVINO, 2011). 

Em 2009, uma nova lei foi publicada exigindo que todos os projetos de plantas 

eólicas fossem cadastrados por seus donos no novo Pre-Assignment Register para a submissão 

de aprovação do Ministério da Indústria Espanhol. O objetivo do registro é possibilitar a 

avaliação do progresso adequado das energias renováveis, levando-se em consideração o 

preço da energia, a capacidade da rede e o déficit da tarifa de eletricidade. Entretanto, isso 

significou mais uma etapa burocrática no processo de instalação de uma planta eólica, 

aumentando-o em até sete meses. A consequência dos aspectos apontados foi o atraso dos 

novos projetos e a queda no crescimento da capacidade instalada de energia eólica em 2009 e 

2010 (GWEC, 2009). 

Como resultado, cerca de 25% dos parques eólicos existentes receberão um menor de 

tarifas de alimentação, se a soma do preço de mercado acrescido de prêmio está acima do 

limite de 75,4 euros / MWh. O corte na tarifa foi motivado pela necessidade de o Ministério 
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da Indústria em incentivar a redução nos custos para o setor de energia, principalmente 

perante o forte e inesperado crescimento no setor de energia solar fotovoltaica, que recebeu 

uma tarifa feed-in muito mais elevado do que o vento (GWEC, 2010). 

O desenvolvimento do setor eólico espanhol ocupa o quarto lugar no ranking dos 

países com maior capacidade instalada acumulada, com 29.987 MW em 2014, apresentando o 

setor ainda encontra-se em rápida expansão.  Esse cenário decorre do fato do sistema de tarifa 

feed-in ser relativamente recente e, consequentemente, as melhoras nos incentivos, como 

especificações para campos offshore e estabelecimento de teto para o valor recebido pelos 

produtores, também foram implementadas mais tarde. 

Os gráficos 15 e 16 a seguir apresentam os números da capacidade instalada por ano 

entre os anos de 1999 e 2014 e a evolução da capacidade instalada acumulada de energia 

eólica na Espanha no mesmo período. A capacidade instalada no período cresceu 21.402 MW 

(1.350,28%) nos últimos 15 anos, em média 1.426,80 MW (90,02%) ao ano, passando de 

1.585 MW em 1999 para 22.987 MW em 2014. Nele é possível identificar um crescimento 

exponencial, acompanhando e interferindo de forma bastante relevante a trajetória mundial. 

 

 
Gráfico 15: Capacidade de Energia Eólica Instalada por Ano na Espanha entre 1999 e 2014. 

 
Fonte: AEE / GWEC, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 
Gráfico16: Capacidade de Energia Eólica Instalada Acumulada por Ano na Espanha entre 1999 e 2014. 

 
Fonte: AEE / GWEC, 2015. 

 

A Espanha é um destaque no setor eólico, uma vez que, possui uma das maiores 

produções de eletricidade por fonte eólica do mundo, condição alcançada graças a sua política 

de incentivos. Além disso, a fonte eólica é a terceira maior fonte no total de eletricidade 

consumida no país (14%), ficando atrás apenas do ciclo combinado de gás natural (31%) e da 

energia nuclear (21%). E como o país possuiu uma forte dependência externa de energia, pois 

não há campos de petróleo e gás em seu território, o desenvolvimento do setor eólico tem uma 

importância estratégica ainda maior (IEA, 2010). 

Os benefícios trazidos pelo setor eólico para a economia espanhola e para o meio 

ambiente também devem ser destacados. Em 2006, a produção de energia eólica ajudou o país 

a economizar em torno de € 730 milhões com importações de combustíveis fósseis, 

sobretudo, carvão e gás natural e, ainda, em torno de 18 milhões de toneladas de CO2. Em 

2009, as emissões de CO2 foram reduzidas em 22 milhões de toneladas. Além disso, a receita 

de vendas do setor eólico espanhol foi de € 20 bilhões em 2005 (IEA, 2006, 2007, 2010). 

Em suma, o caso eólico espanhol evidencia sucesso, comprovado pelo rápido 

crescimento da capacidade instalada de energia eólica, bem como da participação dessa fonte 

na produção de eletricidade. A legislação da Espanha evoluiu de forma rápida, permitindo ao 

produtor a possibilidade de busca por maior remuneração.  

Todavia, até o presente momento, não foi completamente bem sucedido quanto ao 

objetivo de reduzir os incentivos gradativamente, ao longo dos anos, com a finalidade de 

incentivar a redução dos custos e reduzir o preço da eletricidade para o consumidor final. 
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Algumas limitações ainda devem ser superadas, como por exemplo, a necessidade de aumento 

da infraestrutura quanto as linhas de transmissão, haja vista o intuito de incorporarem uma 

maior produção por partes das fazendas eólicas e o aprimoramento da legislação visando a 

redução do custo da eletricidade para o consumidor final. 

Essa falha na transmissão da rede elétrica nacional é evidente devido às fazendas 

eólicas estarem localizadas em área pouco povoadas geralmente. Sendo assim, a energia 

produzida necessita de uma ampla rede para chegar até os pontos de consumo, (GAVINO, 

2011). 

Entretanto, a alta burocracia com relação à aprovação de projetos eólicos também 

provoca atrasos e criam dificuldades ao desenvolvimento do setor. Em geral, é necessário um 

período de quatro anos para que todas as permissões para a construção da planta, conexão 

com a rede elétrica e início da operação sejam emitidas (IEA, 2004). 

A desaceleração no crescimento da capacidade instalada ocorrida nos anos 2003, 

2005 e 2006 foi devido a esses dois problemas apresentados. Nesses períodos, um grande 

número conexões de plantas eólicas na rede foi postergado em função de atrasos na 

construção de linhas de transmissão e subestações de alta voltagem (IEA, 2007). 

Por outro lado, a energia eólica já é integrada à rede elétrica espanhola e a sua 

produção possui uma regulação mais eficaz, de modo que, em períodos de ventos fortes e 

baixo consumo de energia como no natal, a produção das plantas eólicas é reduzida a fim de 

não prejudicar a rede. Isso tende a reduzir os custos de operação da rede elétrica, tornando a 

fonte eólica mais competitiva (IEA, 2004). 

 

3.4.5 Dinamarca 

 

A Dinamarca foi obrigada a mudar toda a composição da sua matriz energética após 

as crises do petróleo em 1973 e 1979, uma vez que se encontrava em um cenário de total 

dependência do produto. O setor eólico do país recebeu total atenção e apoio após os choques 

do petróleo, e, para isso desenvolveu um planejamento com ambiciosas metas para suas 

energias renováveis. Para tanto, uma combinação de suportes a pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) e financiamentos ao setor eólico foi instituída desde o final da década, possibilitando o 

precoce desenvolvimento desse setor. 

Na década de 1980, o governo cobria 30% dos custos de investimentos de um projeto 

eólico e depois passou a fornecer garantias de empréstimos para projetos de exportação de 

turbinas eólicas. Além disso, desde 1979, implantou a obrigação da compra de toda a 
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produção eólica, por parte dos operadores da rede, por meio do mercado de eletricidade (THE 

BREAKTHROUGH INSTITUTE, 2009). 

Em paralelo, foram dados fortes suportes à pesquisa, desenvolvimento e 

demonstração de projetos eólicos. Entre meados da década de 1980 e final da década de 1990, 

a tarifa feed-in exerceu um importante papel estimulador do setor. Na década de 2000, com a 

liberalização do mercado elétrico, essa tarifa foi substituída por um prêmio dado ao produtor, 

em cima do preço de mercado (THE BREAKTHROUGH INSTITUTE, 2009). 

Na década de 1980, foram oferecidos incentivos fiscais para as famílias 

dinamarquesas gerarem a sua própria energia em âmbito nacional ou em uma comunidade 

próxima (GWEC, 2009). 

Assim, o país em referência se destaca no setor eólico por sua longa trajetória de 

políticas e incentivos, o que possibilitou um desenvolvimento pioneiro, no qual a energia 

eólica possui a maior participação na produção de eletricidade no mundo (responsável por 

mais de 33,2% do consumo de energia elétrica em 2013). A meta fixada para a energia eólica 

consiste em esta alternativa de energia responda por 50% da demanda de energia da 

Dinamarca até 2025, onde a mesma meta seria atingida por cerca de 2500 turbinas eólicas 

onshore e offshore (GWEC, 2009).  

Em 2014 a energia eólica foi responsável por 39,1% da Dinamarca eletricidade 

precisa, acima dos 33,2% em 2013. Isso mostra que a Dinamarca está no bom caminho para 

cumprir o seu objetivo de 50% de energia elétrica a partir do vento até 2020 (GWEC, 2015). 

O país destaca-se pela aplicação de uma boa gama de políticas de incentivo ao 

desenvolvimento do setor eólico, como os investimentos públicos, financiamentos ou 

empréstimos, redução de impostos para financiamentos e o sistema dos leilões com a 

aplicação das tarifas feed-in. 

Mudanças recentes na política energética dinamarquesa têm substituído os 85% da 

tarifa feed-in dos preços de varejo para os novos projetos. Contratos de compra de energia 

assinados entre 2000 e 2002 receberam duas formas de pagamento pela energia: um preço 

fixo mínimo por 10 anos mais um “certificado verde” que será comercializado por um preço 

de mercado. Após os 10 anos de operação, o sistema pretende tornar-se inteiramente 

dependente dos preços de mercado (FERREIRA, 2008). 

O governo dinamarquês promoveu, até 2002, uma mistura de instrumentos políticos, 

tanto por parte da demanda (demand-pull), como incentivos para a reposição de turbinas 

antigas, quanto da oferta (technology push), como programas de P&D. Os donos da rede 
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elétrica eram obrigados, por lei, a conectar as plantas eólicas à sua rede e a comprar a energia 

desses produtores.  

O setor eólico da Dinamarca sofreu uma intensa mudança em 2003, quando o 

mercado de eletricidade foi definitivamente liberalizado e a antiga tarifa feed-in foi 

modificada pelo sistema de preços de mercado, no qual o produtor eólico recebe o preço de 

mercado mais um subsídio. Em 2004, entrou em vigor uma nova regulação especificando os 

custos de acesso e conexão das plantas eólicas à rede elétrica e o prêmio pago aos produtores, 

além do preço de mercado (GAVINO, 2011). 

Desde 2006, a política energética da Dinamarca, baseada no plano “Energia 

Estratégica 2025”, publicado em 2005, e na proposta “Uma Visionária Política Energética 

Dinamarquesa”, publicada em 2007, foca na globalização do setor e na melhoria do uso das 

fontes renováveis de energia, incluindo o aumento do suporte à pesquisa, desenvolvimento e 

demonstração (PD&D) (IEA, 2007). 

Em fevereiro de 2008, um novo acordo sobre a política energética da Dinamarca foi 

feito. Nele o subsídio para as novas turbinas instaladas seria de 3,4 c€/kWh pelas primeiras 22 

mil horas de produção mais os 0,3 c€/kWh pelos custos de balanceamento da rede. No caso de 

reposição das turbinas, havia uma tarifa adicional de 1,07 c€/kWh para as primeiras 12 mil 

horas de produção. Além disso, os donos das turbinas agora devem remunerar os vizinhos 

pela perda de valor de suas propriedades causada pelas instalações eólicas (IEA, 2009). 

A partir de 2008, a nova legislação afetou positivamente o setor, fazendo com que 

este saísse da fase de estagnação. Essa fase de inércia se deve à incerteza quanto à 

remuneração da energia eólica com a liberalização do mercado de eletricidade, uma vez que 

essa fonte não tinha mais prioridade no despacho da rede elétrica (GWEC, 2009). 

A nova legislação de janeiro de 2009 visa estimular o engajamento local e 

apropriação local de novas turbinas eólicas. A Lei de Energia Renovável prevê a obrigação de 

todos os novos projetos de energia eólica para oferecer 20% de propriedade de residentes 

locais, incluindo as cooperativas (GWEC, 2009). 

Na Dinamarca, por exemplo, a meta em longo prazo para a política energética é que 

todo o abastecimento de energia, incluindo os transportes, deve ser coberto por energia 

renovável até 2050. Esta é uma meta ambiciosa, e para perseguir nesse objetivo, um número 

de metas deve ser alcançado inicialmente até 2020. As metas para 2020 são as seguintes:  

 

 Em 2020, as emissões de CO2 deve ser 34 por cento mais baixas do que em 

1990; 
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 O fornecimento de energia deve ter diminuído em 12 por cento em relação a 

2006; 

 Cerca de 35 por cento da alimentação de energia deve vir de energia renovável;  

 50 por cento do consumo de energia elétrica devem ser fornecida por energia 

eólica.  

 

Em virtude do fácil acesso ao mar, o foco das energias renováveis existentes na 

Dinamarca ainda está na energia eólica e parques eólicos offshore (GWEC, 2013; 

KPMGINTERNACIONAL COOPERATIVE, 2013). 

A Dinamarca é um país densamente povoado e a disponibilidade de terrenos para 

plantas eólicas onshore já era reduzida em 2002, dificultando o planejamento espacial de 

novos projetos. Por isso, o foco das políticas era a expansão offshore do setor eólico. Além 

disso, dada a maturidade do setor no país, este se encontra em uma fase na qual a reposição de 

turbinas antigas e menores por novas turbinas de maior capacidade de produção é crescente 

(GAVINO, 2011). 

O governo dinamarquês possui, por lei, o direito de explorar a energia eólica nas 

regiões marítimas de até 200 milhas náuticas (aproximadamente 370 km) em torno do país. 

Sendo assim, grande parte das plantas offshore foi instalada com base em um acordo entre o 

governo e as companhias elétricas, onde estas eram convocadas a instalar novas fazendas. 

Nesse acordo, um pagamento inicial era estabelecido, e após o período estipulado, a 

remuneração era feita de acordo com a lei vigente.  

Os projetos de demonstração Horns Rev (2002) e Nysted (2003) com 80 turbinas de 2 

MW e 72 turbinas de 2,3 MW respectivamente são exemplos desse esquema. A remuneração 

da produção desses projetos foi de 6,1 c€/kWh, incluindo a compensação pelo balanceamento 

de 0,3 c€/kWh, pelas primeiras 42 mil horas; depois a remuneração era a equivalente ao preço 

de mercado mais o prêmio de 1,3 c€/kWh e a compensação de 0,3 c€/kWh até a planta 

completar 20 anos; após esse período a remuneração seria apenas do preço de mercado 

(EWEA, 2009). 

Entretanto, passada a fase de projetos testes, a Autoridade Dinamarquesa de Energia 

promoveu dois concursos referentes à concessão de exploração de duas fazendas eólicas 

offshore com capacidade de produção de 200 MW cada uma em 2004. O critério de escolha 

das empresas ganhadoras incluía o preço por quilowatt-hora, a localização e o desenho do 

projeto, bem como o cronograma do projeto (GAVINO, 2011). 
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O resultado foram as plantas eólicas Horns Rev II (2009) com 91 turbinas e 

capacidade de produção de 209 MW e a Nysted II (2010) com 90 turbinas e capacidade de 

207 MW. Com esse modelo, os riscos dos investidores com a não aprovação do projeto e os 

custos com avaliação técnica das fazendas disponíveis são minimizados. Aos investidores 

cabe apenas determinar o tamanho das turbinas instaladas, possibilitando o avanço 

tecnológico (GAVINO, 2011). 

Baseado nas políticas de incentivo desenvolvidas pela Dinamarca, os gráficos, os 

gráficos 17 e 18 a seguir apresentam os números da capacidade instalada por ano entre os 

anos de 1999 e 2014 e a evolução da capacidade instalada acumulada de energia eólica na 

Espanha no mesmo período. A capacidade instalada no período cresceu 3.120,41 MW 

(177,94%) nos últimos 15 anos, em média 208,03 MW (11,86%) ao ano, passando de 

1.753,59 MW em 1999 para 4.874 MW em 2014.  

 

Gráfico 17: Capacidade de Energia Eólica Instalada por Ano na Dinamarca entre 1999 e 2014. 

 
Fonte: DEA / EWEA/ GWEC, 2015. 
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Gráfico 18: Capacidade de Energia Eólica Instalada Acumulada por Ano na Dinamarca entre 1999 e 

2014. 

 
Fonte: DEA / EWEA/ GWEC, 2015. 

 

 

O desenvolvimento eólico de sucesso no país se traduz pelos empreendimentos 

onshore e offshore. Os empreendimentos offshore representam o futuro do país nesse tipo de 

energia, pelas características continentais da Dinamarca. Com cerca de 7,300 km de costa, 

águas rasas e ventos fortes, a Dinamarca é um excelente país para o desenvolvimento da 

energia eólica offshore, Em 2013, 349 MW de energia eólica offshore foram instaladas na 

Dinamarca, o que representou 22% do total adicionado em 2013 do mercado offshore europeu 

(EWEA, 2013; GWEC, 2013;). 

O desenvolvimento offshore na Dinamarca continua a ser impulsionado por um 

sistema de licitação, com o governo fazendo uma pré-triagem, avaliação e seleção de locais 

para a sua proposta (EWEA, 2013; GWEC, 2013;). 

Na indústria offshore na Dinamarca, a tarifa e desenvolvimento offshore continua a 

ser impulsionado por um sistema de licitação, com a pré-seleção de Governo, avaliação e 

seleção de locais para a sua proposta. O vencedor de um concurso é aquele com o menor 

lance para uma tarifa de alimentação para os primeiros 50 mil horas de plena carga por MW 

de capacidade instalada. O sistema tem se mostrado muito eficaz no contexto dinamarquês, 

fornecendo energia eólica offshore a preços consideravelmente mais baixos que a maioria dos 

outros mercados na Europa (GWEC, 2012). 
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Pelo foco da política de expansão eólica, a expansão offshore, acompanhou a mesma 

trajetória de capacidade total instalada. Em 2002, as plantas offshore somavam uma 

capacidade de 214 MW, passando para 423 MW no ano seguinte e para 661 MW em 2009 

(GAVINO, 2011). Em 2013, a capacidade de energia offshore adicionada chegou a 349MW, 

chegando ao total acumulado de 1271 MW (GWEC, 2014). 

Para a continuidade do desenvolvimento do setor eólico no país, é imprescindível 

superar alguns obstáculos. O grande desafio para o desenvolvimento da energia eólica no 

módulo offshore é continuar a redução dos custos.  A seleção dos locais em águas mais 

profundas, com condições de fundo mais difícil e de maiores ondas, têm contribuído de forma 

mais rápida para a redução dos custos do que a própria tecnologia (GWEC, 2011). 

 Os custos de financiamento estão aumentando e, por parte da tecnologia, as reduções 

de custo mesmo que mais lentamente em relação ao esperado estão sendo alcançadas, e isso 

permite uma confiança em relação eólica offshore.  O custo da energia eólica offshore está 

descendo com a industrialização da próxima geração de turbinas eólicas e existe a tendência 

da redução em até 50% dos custos com os locais (GWEC, 2011). 

Somado a isso, o país enfrenta um problema com relação ao excesso de oferta de 

energia devido à alta participação da fonte eólica, e das fontes renováveis em geral, na sua 

matriz energética e a sazonalidade e imprevisibilidade dos ventos. Esse excesso surge como 

uma forte restrição à expansão do setor, que só é amenizado porque as conexões com os 

países vizinhos permitem e exportação e importação de eletricidade, garantindo flexibilidade 

ao sistema. E, também, porque o sistema dinamarquês é muito pequeno quando comparado 

aos países vizinhos como Alemanha, Noruega e Suécia (GAVINO, 2011). 

Todavia, nem sempre é possível vender todo o excesso, como já acontecia no oeste 

do país nesse período. Cabe ao país avaliar qual a melhor estratégia para resolver o problema. 

Dependendo do preço no mercado de eletricidade e do valor ambiental da exportação da 

eletricidade, pode-se reduzir a produção interna de energia com o desligamento de plantas 

eólicas, por exemplo. De qualquer forma, uma maior flexibilidade na produção de energia é 

essencial para que se possa responder às oscilações no preço de mercado e na demanda (IEA, 

2004). 

 

3.4.6 Brasil 

 

O primeiro protótipo foi montado em 1976, com potência nominal de 20 kW e 

operou por apenas algumas semanas até apresentar fadiga na estrutura de suporte do país. No 
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ano seguinte, o INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO (IEA)/ Centro de Tecnologia 

Aeroespacial (CTA) começou a produzir e testar protótipos com potência nominal de 1 kW e 

5m de diâmetro, entretanto, problemas na durabilidade do material dos rotores levaram ao 

funcionamento limitado o qual foi inferior a um ano, (PINTO, 2013). 

Nesse cenário, os estudos do CTA terminaram incentivando uma avaliação do 

potencial eólico para geração de energia elétrica na região nordeste e resultando com o que 

pode ser considerado o marco inicial da energia eólica no Brasil, em 1981, o projeto Debra 

(sigla para as iniciais de Deutschland e Brasil), entre o governo alemão e o brasileiro através 

do Centro Aeroespacial da Alemanha – DFVL (Deutsche Forschungs und Versuchsanstalt für 

luft) e o Centro de Tecnologia Aeroespacial (CTA) (PINTO, 2013). 

Na década de 1990, o Brasil foi beneficiado com importantes parcerias estrangeiras, 

a exemplo da Alemanha, da Dinamarca e dos Estados Unidos, na instalação de projetos 

experimentais no setor de energias renováveis, sobretudo após a conferência do Rio de 

Janeiro em 1992. Esses projetos experimentais contaram com a participação de 

concessionárias de energia elétrica, governos estaduais, universidades e centros de pesquisas 

brasileiros (GAVINO, 2011). 

Uma dessas parcerias, entre a Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), o 

Grupo de Energia Eólica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o Folkcenter 

(Instituto de Pesquisa da Dinamarca), que financiou o projeto, resultou na instalação da 

primeira turbina eólica de grande porte em operação comercial na América do Sul como pode 

ser visto na figura 03 a seguir: 

 

Figura 03: Turbina Folkcenter - Fernando de Noronha. 

 
Fonte: DUTRA (2001). 

 

 

A turbina de 75 KW, com uma torre de 23 m de altura e hélices de 17 m de diâmetro 

foi instalada em Fernando de Noronha em 1992 e operou até 1995. A turbina respondia por 
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até 10% da energia gerada no arquipélago, sua produção custou aproximadamente US$ 250 

mil e possibilitou a economia de cerca de 8% do óleo diesel consumido na geração de energia 

da Ilha, (PINTO, 2013). 

No Brasil, a geração eólica é predominantemente do tipo onshore (ou seja, em terra) 

e seu sistema de geração de energia elétrica associado pode ser on-grid (interligado à rede) ou 

off-grid (isolado da rede). No primeiro a geração de energia é interligada à rede elétrica do 

Sistema Interligado Nacional (SIN) (o que beneficia diretamente o consumidor final) e é o 

modelo mais utilizado comercialmente. Já no sistema off-grid a geração é isolada da rede 

convencional trabalhando de forma autônoma, este, é aplicado em regiões rurais ou marítimas 

afastadas em que não é viável traspor linhas de transmissão (GONTIJO, 2013). 

De modo geral, os parques eólicos têm aproveitado locais onde os ventos apresentam 

direção relativamente constante e a distribuição de velocidades se concentra entre extremos 

próximos à velocidade média, relativamente elevada (TOLMASQUIM, 2011). Mais 

especificamente, este potencial está nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará (ANEEL, 

2008). 

Em 1999, o primeiro Atlas Brasileiro de Energia Eólica foi concluído. O Atlas 

Eólico, então, mostra detalhadamente os notáveis potenciais de energia eólica na linha 

costeira do Nordeste, no Sul e Sudeste do Brasil, (WACHSMANN E TOLMASQUIM, 2002). 

Em 2001, um atlas eólico foi publicado pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - 

CEPEL / ELETROBRÁS, quando mostra um potencial de capacidade subdividido por regiões 

de energia eólica onshore de 143 GW no Brasil. 

O Brasil possui uma matriz energética muito limpa, sobretudo na geração de 

eletricidade, devido ao seu grande potencial hidráulico. As termelétricas são importantes no 

Brasil para garantir a confiabilidade do sistema elétrico (principalmente como back-up das 

hidrelétricas) e nos sistemas isolados para atender regiões pequenas e distantes dos sistemas 

de transmissão (DUTRA, 2001). Entretanto, a segurança energética merece maior atenção, 

pois a fonte hidráulica ainda depende, em última instância, de fatores climáticos, não obstante 

a capacidade de armazenamento das hidrelétricas.  

A crise energética devido à redução dos níveis dos reservatórios, que culminou o 

grande blecaute ocorrido em 2001 no país e o consequente racionamento de energia seguido 

até o ano seguinte comprovam esse fato, ainda que o maior problema tenha sido por parte da 

gestão de recursos e do planejamento de longo prazo. Em decorrência desses fatores, tem-se 

observado, como resultado, o aumento da preocupação com a diversificação da matriz elétrica 
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brasileira e o aumento dos investimentos em fontes renováveis de energia (GAVINO, 2011; 

SIMAS & PACCA, 2013). 

A energia eólica nesse cenário detém uma grande vantagem em função da 

complementaridade entre as fontes eólica e hidráulica. Além disso, sabe-se que a energia 

eólica é "inteiramente razoável na maior parte do território brasileiro a partir da perspectiva da 

existência de um grande potencial de vento para uso imediato e confiável" (SILVA, ROSA E 

ARAÚJO, 2005).  

Com relação a esses programas específicos ao setor eólico, existem dois destaques: o 

Programa Emergencial de Energia Eólica (PROEÓLICA) e o Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA). Ambos os programas mencionados 

anteriormente consistiam em um incentivo ao setor eólico do tipo tarifa feed-in, como o 

implantado em países como Espanha e Alemanha. 

O PROEÓLICA foi o primeiro programa de incentivos ao desenvolvimento da 

energia eólica no Brasil, criado pela Resolução n° 24 da Câmara de Gestão da Crise de Energia 

Elétrica 43 – GCE em 5 de julho de  2001, logo após a crise energética que abalou o país 

(BRASIL, 2001; ALVES, 2010). 

O objetivo do programa era promover a implantação de 1.500 MW de energia eólica 

integradas ao Sistema Interligado Nacional (SIN) até dezembro de 2003, com a garantia de 

compra da energia produzida por pelo menos 15 anos por parte da Eletrobrás. O preço da 

energia seria baseado em um valor normativo estabelecido pela ANEEL e os custos incorridos 

pela Eletrobrás seriam repassados às empresas de distribuição da rede elétrica (BRASIL, 

2001; ALVES, 2010). 

O programa em referência gerou grande procura pela outorga de parques eólicos, e, até 

janeiro de 2002, havia o registro de 38 empreendimentos eólicos autorizados pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que somavam 3.338 MW (ANEEL, 2002). Entretanto o 

programa não obteve o sucesso desejado, uma vez que, não conseguiu a instalação de 

capacidade instalada dentro do período desejado principalmente devido ao curto prazo de 

implantação dos projetos, de apenas dois anos e meio (GAVINO, 2011; SIMAS, 2012). 

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) 

foi instituído pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002, revisado pela Lei nº 10.762/2003, do 

Ministério de Minas e Energia (MME) e regulamentado pelo Decreto nº 5.025 de 30 de março 

de 2004. O seu com o objetivo consistia em promover a diversificação da matriz energética 

brasileira, por meio do aumento da participação de três tecnologias de energias renováveis: as 

fontes eólicas, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH), com o intuito de aumentar a 
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segurança energética e explorar as potencialidades regionais. Através do PROINFA, foram 

obtidos resultados importantes para o incremento das novas fontes de energia elétrica na 

matriz energética do país, principalmente da energia eólica (OEBELS E PACCA, 2012; 

SIMAS, 2012).  

O PROINFA foi dividido em duas fases, são elas: a primeira t inha por meta a 

contratação de 3.300 MW de capacidade instalada entre as tecnologias contempladas 

igualmente distribuídas entre elas (1.100 MW de cada fonte participantes: eólica, biomassa e 

PCH). Esta etapa visava beneficiar os produtores independentes autônomos, ou seja, 

aquele agente cuja sociedade não é controlada ou coligada de concessionária de geração 

transmissão ou distribuição de energia elétrica (SIMAS, 2012).  

Inicialmente, o prazo para a conclusão da primeira etapa estava previsto até 30 de 

dezembro de 2006, porém, a falta de capacidade financeira da maior parte dos empresários e os 

atrasos ocorridos na instalação da capacidade prevista, permitiu a prorrogação dos prazos 

diversas vezes até o dia 31 de dezembro de 2011, quando efetivamente chegou ao fim (DUTRA 

& SZKLO, 2008; SIMAS, 2012). 

Durante a segunda fase, não haveria restrições quanto aos produtores de energia. A 

meta seria aumentar a participação das tecnologias biomassa, pequenas centrais hidrelétricas 

(PCH) e eólica na matriz elétrica para que, em 20 anos, o consumo dessas fontes atingisse 10% 

do consumo anual. Os contratos na segunda fase do PROINFA deveriam atender a, no mínimo, 

15% do incremento anual de energia elétrica. No entanto, esta fase nunca foi regulamentada, e a 

contratação de empreendimentos posterior à primeira fase do PROINFA se deu dentro dos 

mecanismos vigentes do mercado elétrico brasileiro (SIMAS, 2012). 

O programa foi revisado pela Lei nº 10.762 de 11 de novembro de 2003, a qual 

ampliou o número de estados beneficiados, ampliou o prazo dos contratos com a Eletrobrás de 

15 para 20 anos e excluiu os consumidores de baixa renda da divisão dos custos incorridos 

pela Eletrobrás. Outra importante medida foi com relação à promoção de incentivo à indústria 

nacional com a obrigação de um índice de nacionalização dos equipamentos e serviços de 

60% na primeira etapa do projeto e 90% na segunda etapa para os projetos elegíveis para a 

Chamada Pública (BRASIL, 2003). 

Em paralelo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

criou um programa de apoio a investimentos em fontes alternativas renováveis de energia 

elétrica para as empresas de geração que possuíssem um CCVE com a Eletrobrás no âmbito 

do PROINFA. O montante financiável inicialmente de 70% do investimento do 

projeto, e depois seria estendido para 80%, com exceção dos bens e serviços importados e dos 
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custos com o terreno. Os contratos eram para projetos específicos com início da operação até 

dezembro de 2006, com duração de 20 anos (ALVES, 2010; SIMAS, 2012). 

Em virtude dessa necessidade de instaurar novas regras para políticas de 

financiamento, foram introduzidas novas regras pelo BNDES sobre credenciamento de 

turbinas eólicas para financiamento, e criou um programa de nacionalização progressiva e 

industrialização, a partir de 2012 até 2015. Esse programa faz com que sejam inseridos cada 

vez mais equipamentos, ferramentas nacionais. Para os leilões de energia eólica, a serem 

realizada em 2013, os projetos são deverão entrar em operação entre 2016 e 2018. (GWEC, 

2012).  

O PROINFA, a primeira política pública efetiva voltada ao setor, foi o principal motor 

para impulsionar o desenvolvimento do mercado eólico no Brasil gerando resultados importantes 

que possibilitaram a consolidação da energia eólica como fonte alternativa energética no Brasil. 

Proporcionou um ambiente com poucos riscos para o investimento em uma tecnologia ainda 

pouco conhecida no país, levando a fixação da indústria de componentes e turbinas eólicas no 

país e, além disso, caracterizou-se por exigir o nível de nacionalização de 60%, o qual foi 

responsável por gerar atrasos em um primeiro momento, mas incentivou o surgimento de uma 

cadeia de fornecimento para aerogeradores no país (SIMAS, 2012).  

Nessa conjuntura, foram contratadas pelo PROINFA 54 usinas eólicas, que, 

juntas, somam 1.422,92 MW de capacidade, a maioria no nordeste, tendo apenas a 

participação de mais duas regiões. Essa potência instalada corresponde a 43% do total 

instalado pelo projeto. Entretanto, até o final de 2010, as instalações de alguns desses projetos 

contratados ainda não haviam sido concluídos, 2 deles, localizados no Rio de Janeiro e no 

Rio Grande do Norte, não se concretizaram (MME, 2009; SIMAS, 2012). 

Para Simas (2012), apesar do ambiente com poucos riscos, o programa não conseguiu 

cumprir o cronograma previsto, sendo prorrogado por cinco anos devido ao atraso na entrada em 

operação das usinas contratadas. O grande gargalo do programa foi a falta de fabricantes de 

aerogeradores no mercado até meados de 2008, quando havia apenas uma fábrica em operação no 

Brasil – a Wobben Windpower, subsidiária da gigante alemã Enercon.  

Na visão de Simas (2012), outras barreiras que o PROINFA enfrentou a dificuldade em 

conseguir financiamento por parte de pequenos investidores devido à burocracia e às exigências 

de garantias, com as quais muitos empreendedores não podiam arcar e a carência de experiência 

no licenciamento por parte de investidores e órgãos ambientais também pode ser citada como 

causa para o atraso uma vez que a emissão e a renovação de licenças de instalação geraram 

atrasos e custos adicionais (FERREIRA, 2008; NOGUEIRA, 2011). 
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As políticas de incentivo que se aplicam no Brasil são os investimentos públicos, 

financiamentos ou empréstimos, redução de impostos para financiamentos, incentivos fiscais 

para a geração com o sistema atual sendo o sistema de leilões. 

Em 2004, as Leis nº 10.847 e 10.848 e o Decreto nº 5.163 fizeram uma nova 

reestruturação no setor elétrico brasileiro. A primeira criou a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), responsável pela prestação de serviços na área de pesquisa referente ao setor elétrico, a 

fim de prover subsídio ao planejamento energético de longo prazo do país. A segunda, 

juntamente com o Decreto, expõe o novo modelo de regulamentação da comercialização de 

eletricidade, baseado em dois fatores novos, o ambiente de contratação regulada e os leilões 

de energia nova (GAVINO, 2011). 

O novo modelo se diferencia do Modelo de Livre Mercado vigente entre 1995 e 2003 

por duas características: em primeiro lugar, as empresas estatais voltaram a ocupar espaço no 

setor elétrico, passando a conviver com as empresas privadas; em segundo lugar, além do 

ambiente de livre negociação de compra e venda de energia existente no modelo anterior, foi 

criado um ambiente regulado composto por leilões e processos de licitação por menor tarifa 

(VIEIRA et al., 2009). 

Nesse momento tem-se o ambiente de contratação regulada (ACR) e o ambiente de 

contratação livre (ACL). O ACR é destinado à comercialização de energia elétrica entre os 

geradores, importadores de energia, comercializadores e distribuidores, que adquirem energia 

visando atender à carga dos consumidores cativos e no ACL participam os agentes de 

geração, comercializadores, importadores, exportadores de energia elétrica e consumidores 

livres, onde existe a liberdade para se estabelecer volumes de compra e venda de energia e 

seus respectivos preços, permitindo que os consumidores escolham seus fornecedores de 

energia, negociando livremente o preço, prazo, flexibilidade e índices de correção (RIBEIRO, 

2013).  

A entrada da energia eólica no mercado regulado de energia a partir de 2009, como 

parte da política de diversificação da matriz elétrica e da contratação prioritária de fontes 

renováveis, permite a projeção de perspectivas com crescimento da capacidade de geração 

eólica (SIMAS, 2012; VASCONCELOS, 2013). 

No ambiente de contratação regulada (ACR) a principal forma de contratação por 

parte das concessionárias é por meio de licitação, na modalidade leilão, exceto a energia 

proveniente (i) de usinas que produzam energia elétrica a partir de fontes alternativas, 

contratadas na primeira etapa do PROINFA, (ii) da Itaipu Binancional, e (iii) de geração 
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distribuída conectada diretamente no sistema elétrico da distribuidora compradora (CCEE, 

2011). 

No ambiente de contratação livre (ACL) as transações efetuadas por meio de 

contratos bilaterais, estando esses sujeitos ao registro na CCEE. Este ambiente é marcado 

pelos grandes consumidores que têm a estrutura para escolher seu próprio fornecedor e obter 

vantagens que o mercado livre oferece como discutir preços e condições contratuais 

(RIBEIRO, 2013). 

Os leilões ocorrem com periodicidade anual, o critério de decisão de contratação de 

energia é o de menor tarifa ofertada e são subdivididos em duas categorias principais: os 

leilões de energia existente, com a venda de energia de empreendimentos existentes, e os 

leilões de energia nova, com a venda de energia proveniente de empreendimentos que, em 

geral, ainda não iniciaram sua etapa de construção. Os leilões de energia nova são 

organizados sob a formatação do tipo “A-5” e “A-3”, buscando o atendimento pleno de sua 

demanda estimada cinco e três anos à frente, respectivamente (RIBEIRO, 2013). 

Posteriormente, foram criados outros tipos de leilão nos quais as fontes renováveis e, 

em particular, a fonte eólica obteve espaço. O Decreto nº 6.048 de 27 de fevereiro de 2007, 

criou o Leilão de Fontes Alternativas, com o intuito de atender a demanda dos distribuidores 

de energia não suprida pelos demais contratos estabelecidos. Em 16 de janeiro de 2008, o 

decreto nº 6.353, por sua vez, regulamentou o Leilão de Energia de Reserva, realizado para a 

contratação de um volume de energia superior ao necessário para o suprimento da demanda 

do país (COSTA et al., 2009). 

O primeiro leilão exclusivo de energia eólica, equivalente ao 2º Leilão de Energia de 

Reserva, foi realizado pelo Governo Federal no dia 14 de dezembro de 2009. O resultado foi a 

contratação de 1.805,7 MW, a um preço médio de venda de R$ 148,39/MWh. Isso significou 

um deságio de 21,49% com relação ao teto de R$ 189/MWh estipulado no leilão. Os contratos 

de compra e venda serão válidos por 20 anos a partir de 1º de julho de 2012 (EPE, 2009; 

GWEC, 2009; CERNE, 2014). 

A capacidade total instalada até 2015 no Brasil é proveniente dos tipos de 

contratação anteriormente mencionados: PROINFA, Leilões de Energias Renováveis, Leilões 

de Fontes Alternativas, Mercado Livre. A tabela 04 a seguir apresenta a capacidade Total 

instalada por tipo de contratação. 
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Tabela 04: Capacidade Total instalada no Brasil por Tipo de Contratação. 

Leilão PROINFA 
LER 

2009 

LER 

2010 

LFA 

2010 

LER 

2011 

A-3 

2011 

A-5 

2011 

A-5 

2012 

Potência 

(MW) 
1.303,70 1.904,80 545,20 1.525,70 861,40 1.055,10 1.024,90 249,60 

N
0
 de 

Parques 
53 71 20 50 34 44 41 9 

Leilão 
LER 

2013 

A-3 

2013 

A-5 

Dez/2013 

A-3 

2014 

LER 

2014 

A-5 

Nov/2014 
ACL P&D 

Potência 

(MW) 
1.503,50 867,60 2.337,80 551,00 769,10 926,00 1.601,10 2,1 

N
0
 de 

Parques 
66 39 97 21 31 36 77 1 

Fonte: ABEEÓLICA, 2015. 

 

Em observância ao quadro apontado acima, o grande destaque ocorre em dezembro 

de 2013, no leilão A-5, no qual ocorreu o maior volume de contratação de potência (MW) no 

valor de 2.337,80 e de número de parques com 97 parques. Esse leilão ocorrido no final do 

ano de 2013 revela uma consolidação da fonte eólica no Brasil e apresenta a tendência de 

aumento das atenções para investimentos, crescimento e desenvolvimento da energia 

proveniente da fonte eólica.  

Os fatores associados a essa fonte no Brasil encontram três pilares: o potencial eólico 

brasileiro, de cerca de 350 GW, a inovação tecnológica e o modelo competitivo dos leilões. 

Nesses três aspectos, vale destacar que o Brasil possui um dos ‘melhores ventos’ do mundo 

(BRASIL ENERGIA, 2014). 

Desde o primeiro leilão em 2009, foram contratados na média 2,3 GW de energia 

eólica por ano, montante superior ao break-even da indústria, ou seja, as condições para 

manter e sustentar esta cadeia produtiva que vem sendo criada corresponde à cerca de 2GW 

por ano. Essa característica traz um importante sinal de investimento para a indústria 

insurgente e, além disso, promove o desenvolvimento de forma exponencial no Brasil 

(ABEEÓLICA, 2014). 

Paralelamente aos leilões de energia, outra medida recente adotada no país foi o 

estabelecimento de incentivos à geração em pequena escala. Em abril de 2012, a ANEEL 

publicou resolução que estabeleceu regras para o net-metering, mecanismo de compensação 

que permite que consumidores possam gerar energia em suas próprias edificações e injetar o 

excedente gerado na rede de distribuição.  

A energia injetada na rede gerará créditos de eletricidade que serão deduzidos das 

faturas dos consumidores, com prazo de validade de 36 meses. As fontes elegíveis para esse 
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tipo de geração são energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, com 

potência máxima de 1 MW (WWF-BRASIL, 2012). 

Nessa perspectiva, o Brasil se consolida como um dos principais destinos para 

investimentos em projetos de geração de energia renovável no mundo. A edição 2014 do 

Climascope da Bloomberg New Energy Finance mostra que o país é o segundo mais atrativo 

do mundo atrás apenas da China entre 55 países em desenvolvimento em três continentes 

pesquisados. As políticas públicas de acesso à financiamento e a cadeia de valor tornam o 

Brasil um destino interessante para os investidores (CLIMATESCOPE, 2014). 

Somente no ano passado, US$ 7,6 bilhões foram aplicados em projetos renováveis. 

Um valor menor do que os US$ 11 bilhões de 2012, mas a Bloomberg New Energy Finance 

(BNEF) observa uma retomada a partir deste ano com investimentos em novos 

empreendimentos. O relatório avalia investimentos em fontes, excluindo as grandes 

hidrelétricas, como solar, biomassa, PCHs, eólicas e biocombustíveis. Segundo a BNEF, dos 

US$ 7,6 bilhões investidos no país, US$ 3,5 bilhões foram para financiar aquisições, 

principalmente, em energia eólica. Os investimentos em novos projetos caíram 52% sobre 

2012, para US$ 3,1 bilhões, de acordo com o relatório (CLIMATESCOPE, 2014). 

A matriz energética brasileira tem como base o fornecimento da fonte hídrica. A 

utilização da energia elétrica proveniente da fonte eólica possui importantes vantagens 

econômicas, principalmente pela característica da complementaridade do fornecimento de 

energia elétrica entre ambas as fontes. Mesmo a configuração da matriz elétrica brasileira seja 

favorável ao meio ambiente, enfrenta o problema atual da crise energética em virtude a 

sazonalidade. É trivial a criação de uma forma de backup de energia, para os períodos de 

escassez de chuvas. Historicamente, as usinas termelétricas assumem esse papel de geração de 

reserva no Brasil, todavia, o seu combustível (carvão ou óleo combustível) polui imensamente 

o meio ambiente, além do seu alto custo (GAVINO, 2011). O gráfico 19 a seguir ilustra a 

participação das fontes na matriz elétrica brasileira no referido período, alcançando 6,4 GW, 

equivalente a 4,7% em no início de abril de 2015 (ABEEÓLICA, 2015). 
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 Gráfico 19: Matriz elétrica brasileira. 

 
 

 Fonte: ANEEL/ABEEÓLICA (2015). 

 

Sendo assim, a possibilidade de complementaridade entre as fontes hídrica e eólica é 

uma importante característica do setor elétrico brasileiro. Estudos, como o apresentado por 

Schultz et al. (2005), demonstram essa complementaridade, que foi provada depois de 

análises sobre os níveis médios de vazão dos rios e de produção de energia de algumas usinas 

eólicas das regiões Nordeste e Sul. 

De acordo com Pereira et al. (2012), o desenvolvimento da energia eólica no Brasil 

vai ajudar o país a cumprir os seus objetivos estratégicos de reforçar a segurança energética, a 

criação de mais postos de trabalho e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa relacionadas com a energia do país. 

Em uma linha semelhante de pensamento, Gökçek e Genç (2009) afirmam que a 

vantagem da energia eólica é justamente não usar combustível, custos evitados ambientais e 

isenção de impostos. Com isso, a energia eólica tem apenas os custos de investimento e 

manutenção (administração). No entanto, Garbe, Mello e Tomaselli (2011) vão ainda mais 

longe, mostra que outra vantagem da energia eólica é o baixo custo de produção, quando 

retirado o custo do investimento. 
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A indústria de energia eólica e de sua cadeia de suprimentos está se tornando 

firmemente estabelecida no Brasil com grande número de projetos sendo implantados, 

permitindo um cenário favorável atrativo a empresas estrangeiras, prova disso, são as onze 

fabricantes internacionais abriram instalações no país. Desde o primeiro leilão eólico em 

2009, elevando-se o investimento industrial, reforçou-se a base de fabricação, que agora é 

capaz de produzir mais de 2 GW de equipamentos de energia eólica por ano e abastecer o 

mercado interno com 1.000 turbinas, 1.000 torres e 3.000 pás. Isso cria cerca de quinze novos 

trabalhos/ano por MW instalado no ano de fabricação/instalação, e estima-se que 280 mil 

novos empregos diretos e indiretos serão criados no setor eólico até o final de 2020 (GWEC, 

2013).  

O Brasil tem conseguido consegue atrair recentemente o investimento em 

aerogeradores de última geração com potência de 3MW, torres com 120 metros de altura e 

pás com mais de 60 metros. Essas tecnologias referem-se à geração de energia eólica onshore, 

uma vez que os parques offshore estão tendendo para máquinas muito maiores, acima de 6 

MW e, atualmente de 9 MW, em pesquisa e desenvolvimento. Entretanto, esta tecnologia 

ainda é muito cara no Brasil e há ainda muito que se explorar em áreas onshore no país 

(ABEEÓLICA, 2014). 

No ano de 2014 foram instalados 2.472,60 MW de nova capacidade, permitindo ao 

final do ano o Brasil alcançar 5.938,60 MW de capacidade eólica instalada, distribuída em 

237 parques eólicos (com maior atividade nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Rio 

Grande do Sul e Bahia). Esses números já estão em 6.218,50 MW de acordo com o último 

boletim da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEÓLICA, 2015; GWEC, 2015).  

Toda essa capacidade instalada em nível nacional são de parques onshore, haja vista 

que, existem ainda ricos recursos eólicos com essas características. Não existem planos para o 

desenvolvimento do modal offshore, entretando o governo brasileiro manifestou interesse em 

realizar pesquisa com o objetivo de descobrir o potencial a ser explorado. 

Mesmo com um conjunto de políticas de incentivo para o desenvolvimento mais 

tardio, o Brasil tem um desenvolvimento relevante quando comparado com outros países 

pioneiros no setor eólico. O resultado dessas políticas são expressos nos  gráficos, os gráficos 

20 e 21 com os números da capacidade instalada por ano entre os anos de 1999 e 2014 e a 

evolução da capacidade instalada acumulada de energia eólica na Espanha no mesmo período. 

A capacidade instalada no período cresceu 5.921,60 MW (34.823,94%) nos últimos 15 anos, 

em média 394,77 MW 2.322,20%) ao ano, passando de 17 MW em 1999 para 5.938,60 MW 

ao final de 2014. 
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Gráfico 20: Capacidade de Energia Eólica Instalada por Ano no Brasil entre 1999 e 2014. 

 
Fonte: GWEC / WWEA / ABEEÓLICA, 2015. 

 

 
Gráfico 21: Capacidade de Energia Eólica Instalada Acumulada por Ano no Brasil entre 1999 e 2014. 

 
Fonte: GWEC / WWEA / ABEEÓLICA, 2015. 

 

 

É notório o aumento da capacidade instalada a partir de 2006 devido ao PROINFA, 

principalmente. Este programa foi responsável por 95% da capacidade instalada de energia 

eólica no país até 2009, funcionando como um impulsionador inicial do setor. Mais uma vez, 

a exemplo das experiências internacionais analisadas anteriormente, a política de incentivos 

demonstra sua importância para o desenvolvimento eólico nacional (GWEC, 2009). 
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Atualmente, o novo modelo de comercialização de energia, por meio dos leilões tem 

começado a dar resultados desde 2009 e hoje merece destaque pelo número de 

empreendimentos que estão em construção e já outorgados para começarem a suas 

construções posteriores. Essa legislação vem se mostrando eficaz para um primeiro momento, 

como demonstram os resultados da capacidade e dos preços contratados GAVINO (2011).  

O Brasil é o 10º no Ranking global de capacidade instalada de energia eólica, em 

2014, com 5.938,60 MW, sendo o 4º país que mais elevou a capacidade instalada em 2014. O 

país conta com uma carteira de novos projetos já contratados de mais de 7.000 MW para 

serem entregues até 2016. Esta cifra já coloca o Brasil entre os 10 maiores mercados para 

tecnologia de energia eólica do mundo (CERNE, 2014, 2015). 

A projeção de crescimento para os próximos anos apresentam um cenário bastante 

positivo. Nos próximos oito anos, o mercado eólico brasileiro deve receber investimentos de 

R$ 45 bilhões, segundo projeções feitas pela Revista Brasil Energia com base em dados da 

ABEEÓLICA e do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE 2011), elaborados pela EPE. 

A estimativa do PDE, que baliza o planejamento do setor elétrico brasileiro no país, é que a 

capacidade eólica instalada ultrapasse os 15,5 GW ao fim desse período (CERNE, 2014). 

Outro ponto chave é a vinda de empresas estrangeiras para se instalarem no Brasil. 

Historicamente, a única produtora de turbinas eólicas era a alemã Wobben Windpower, 

subsidiária da Enercon. Mais recentemente, diversas empresas entraram no mercado brasileiro 

com destaque para IMPSA (Argentina), Suzlon (Índia) e Vestas (Dinamarca). Das empresas 

responsáveis pelo desenvolvimento e operação de parques eólicos, destacam-se a 

Enerfin/Elecnor e Iberdrola (Espanha), IMPSA/Energimp, Martifer (Portugal), e Pacific 

Hydro (Austrália). 

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEOLICA (2012) 

atualmente já estão em operação oito unidades de fabricação de aerogeradores. Além das 

citadas anteriormente, a Siemens e a GE Energy possuem fábricas de aerogeradores de médio 

e grande porte em São Paulo, a Suzlon se instalou no estado do Ceará.  

A figura 04 subsequente apresenta o momento atual de formação da cadeia produtiva 

do setor eólico, com a localização das fábricas de aerogeradores, torres e pás eólicas que estão 

em operação, construção e planejamento no território brasileiro. 

 

 

 

 

 



112 

 

Figura 04: Panorama da Cadeia Produtiva do Setor Eólico Brasileiro. 

 
Fonte: BRASIL ENERGIA (2014). 

 

O recente desenvolvimento do setor eólico brasileiro pode ser explicado por vários 

fatores estruturais importantes, em particular, pelo progresso tecnológico alcançado pela 

indústria, além dos ricos recursos eólicos no país, leilões competitivos regulares no mercado 

regulado e políticas de financiamento benéficas tem colocado o Brasil em uma excelente 

posição para ser o líder regional na geração de energia eólica e desenvolvimento (GWEC, 

2012).  

Na visão de alguns autores, todavia existem alguns desafios importantes ainda a ser 

superados para um desenvolvimento otimizado (DUTRA E SZKLO, 2008A, 2008B; GWEC, 

2013; SILVA, ROSA E ARAÚJO, 2005). Os desafios são os seguintes: 

 

1. Novas regras de financiamento para FINAME: o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou um novo conjunto de 

regras, que entrou em vigor em janeiro de 2013, composto por quatro critérios 

para financiamento através do FINAME. Todos os quatro critérios são ligada a 

exigências de níveis mais elevados de conteúdo local; 
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2. Garantia Física (P90): o Ministério de Minas e Energia publicou a Portaria n ° 

132 e 226/2013 que altera a metodologia para o cálculo da Garantia Física. Este 

aumento da exigência de 50% a 90% de probabilidade de obtenção de geração 

de energia afirmou, o qual é especialmente complicado para a energia eólica já 

que esta probabilidade é calculada com base na média do aprovado produção 

mensal, que é variável. A medida adotada pelos empresários no Brasil está 

declarando que eles irão fornecer menos energia para garantir o abastecimento e, 

consequentemente, aumentar a venda preço desta energia para garantir o fluxo 

de caixa da empresa; 

3. Dificuldades logísticas: melhoria na infraestrutura, nomeadamente ao nível das 

estradas e vias, é necessária para o transporte de torres e componentes maiores 

para parques eólicos; 

4. Transmissão: falta de transmissão suficiente e linhas de distribuição: Atualmente 

existem 48 parques eólicos à espera para serem ligados. Além disso, a partir de 

2013, a regulamentação dos contratos carecem de uma "cláusula de proteção" 

para baixar o desenvolvedor do risco em casos em que o sistema de transporte 

não está disponível para o parque eólico para se conectar. 

 

Além das condições naturais favoráveis, uma cenário positivo para investimentos e 

pesquisas, excelentes condições de infraestrutura e logística que permitem o desenvolvimento 

do setor de forma mais eficaz e eficiente, a existências de políticas públicas de incentivo se 

tornam fundamentais como alicerce que propiciam esse desenvolvimento. 

O Brasil destaca-se pela implementação de todos os principais métodos vistos 

anteriormente, como investimentos públicos, financiamentos ou empréstimos, a redução de 

impostos para financiamentos e incentivos fiscais para geração. Todavia, quando o referencial 

são os métodos complementares o país se destaca pela atuação solitária do sistema de leilões e 

em pequena parcela do net-metering. 

Nos principais países em sua maioria são aplicadas mais de um método 

complementar, com destaque para a China com a aplicação de todos os métodos, um dos 

fatores que comprovam o êxito na evolução do seu desenvolvimento desde 2005. 

O Brasil poderia estudar uma maneira de fazer o mesmo, com uma política que 

houvesse um mix de todos os métodos complementares, implementando os que aqui não são 

utilizados como a tarifa feed-in e o sistema de cotas com certificados verdes, o que 

proporcionando mais incentivos para o desenvolvimento do setor eólico no país.  
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Nesta seção são descritos o passos metodológicos necessários a execução da 

pesquisa. Os procedimentos metodológicos caracterizam uma importante parte da pesquisa, 

uma vez que deram o norte trilhado pelo pesquisador para atingir resultados fidedignos à 

realidade. 

O capítulo é dividido em duas seções, a primeira caracteriza o método de pesquisa 

utilizado pelo autor, e a segunda descreve os procedimentos de pesquisa desenvolvidos 

durante o estudo. 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa quanto à abordagem caracteriza-se pelo caráter qualitativo. 

Caracteriza-se pela interpretação de um fenômeno sem a utilização de ferramentas estatísticas, 

onde o pesquisador é peça chave e analisa os dados de forma indutiva. Na visão de Diehl e 

Tatim, (2004), o estudo qualitativo pode descrever a complexidade do problema, assim como 

uma análise e compreensão das variáveis e dados empíricos, apresentando estudos na forma 

descritiva. 

Quanto à natureza, esta pesquisa é considerada aplicada. De acordo com Turrione e 

Melo (2012), esse tipo de pesquisa caracteriza-se por possuir interesse prático, ou seja, os 

resultados são aplicados ou utilizados na solução de problemas que ocorrem na realidade. 

Appolinário (2004, p. 152) enfatiza esse conceito ressaltando que pesquisas aplicadas tem o 

objetivo de “resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas”. 

No tocante ao objetivo, a dissertação é caracterizada como descritiva e exploratória. 

De acordo com Roesch (2007) a pesquisa exploratória busca examinar um fenômeno dentro 

do contexto no qual está inserido, para Gil (2008) a pesquisa exploratória tem como objetivo 

levantar conhecimento sobre um assunto ainda pouco conhecido. 

A pesquisa também apresenta caráter descritivo, já que, tem como objetivo descrever 

as características de uma população ou fenômeno, ou até mesmo estabelecer relações entre 

variáveis, envolvendo o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, como o instrumento 

desenvolvido e observação sistemática (GIL, 2002; TURRIONI E MELO, 2012). É 

descritiva, porque descreve a questão das políticas e ações de incentivo identificadas ou 

inexistentes para o desenvolvimento da energia eólica no RN, através de uma técnica 

padronizada de coleta de dados, o instrumento de coleta de dados desenvolvido. É 
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exploratória, uma vez que, está inserido em uma temática ainda pouco explorada, relativa a 

energia eólica, envolvendo pesquisa bibliográfica sobre o assunto e entrevistas com pessoas 

com expertise no tema. 

Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. [...] as principais fontes 

bibliográficas são livros de leitura corrente, livros de referência (dicionários, enciclopédias, 

anuários, almanaques), publicações periódicas e impressos diversos. Como afirmam Marconi 

e Lakatos (2006), a pesquisa bibliográfica elege uma problemática de pesquisa e, a partir 

disso, estabelece um escopo para ser pesquisado na literatura (livros, periódicos, monografias, 

dissertações, teses, anais de eventos impressos, eletrônicos / digitais etc.). Semelhante à 

pesquisa bibliográfica, a pesquisa do tipo documental utiliza-se de materiais elaborados com 

base nos fatos, porém que ainda não receberam um tratamento analítico (DIEHL, 2004). 

A pesquisa se identifica como pesquisa participante que se caracteriza pela interação 

entre pesquisadores e membros das situações investigadas (Gil, 2002, p. 55-56).  

A figura 05 a seguir apresenta o esquema de forma clara com a caracterização da 

pesquisa, demonstrando sua abordagem, natureza, objetivos e procedimentos técnicos 

utilizados na mesma.  

 
Figura 05: Esquematização dos tipos de Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de COUGHLAN (2010) e TURRIONI E MELO (2012).  

 

 

Quanto aos procedimentos técnicos, as estratégias que foram utilizadas para 

realização da pesquisa a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, a pesquisa 
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participante e a aplicação de um instrumento de coleta de dados com perguntas abertas através 

de entrevistas, caracterizando o caráter qualitativo da pesquisa. 

A pesquisa é bibliográfica por ser configurada a partir de trabalhos científicos 

publicados, trabalhos de conclusão de curso e/ou monografias, dissertações de mestrado, teses 

de doutorado que foram coletados pela internet através de bases de dados como Portal de 

Periódicos da Capes associado a outras bases como a Scopus, a Web of Knowledge, a 

Emerald, entre outras, somado a bancos virtuais de teses e dissertações de universidades 

brasileiras e estrangeiras. 

A pesquisa é documental por ser desenvolvida a partir da colaboração de uma base 

de materiais elaborados e relatórios técnicos baseado em fatos reais referente ao setor de 

energia eólica que não receberam o tratamento analítico. 

A pesquisa é participante no momento em que se desenvolvem as interações entre o 

pesquisador e os representantes das organizações na aplicação do instrumento de coleta de 

dados, apresentado no apêndice B, com questões estruturadas e abertas durante o processo das 

entrevistas, com o objetivo de atingir o objetivo geral da presente pesquisa. 

 

4.2. PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

A aplicação em questão consiste na identificação das ações e políticas de incentivos 

para o desenvolvimento da energia eólica no Rio Grande do Norte (RN). Os procedimentos 

utilizados na realização da pesquisa estão na figura 06 a seguir: 

 
Figura 06: Procedimentos a ser utilizado na realização da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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A primeira etapa foi a realização uma pesquisa bibliográfica sobre o tema energia 

eólica, com destaque para às políticas de incentivos ao desenvolvimento da energia eólica nos 

países a partir de trabalhos científicos publicados em periódicos, trabalhos de conclusão de 

curso e/ou monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado que foram coletados 

pela internet através de bases de dados como Portal de Periódicos da Capes associado a outras 

bases como a Scopus, a Web of Knowledge, a Emerald, entre outras, somado a bancos virtuais 

de teses e dissertações de universidades brasileiras. 

Paralelo à pesquisa bibliográfica, foi realizada a pesquisa documental para obtenção 

de dados e informações sobre o desenvolvimento da energia eólica no mundo, nos principais 

países, no Brasil e em seus estados com ênfase no estado do Rio Grande do Norte. A pesquisa 

documental se progrediu a partir de bases de dados de materiais, sites de agências energéticas 

e do governo dos países e principalmente através dos relatórios técnicos publicados.  

Posteriormente, ocorreu o segundo passo, a concretização das pesquisas 

bibliográfica e documental, o passo seguinte foi a compreensão dos cenários mundial, 

nacional e estadual do desenvolvimento da energia eólica. Nesta etapa foi desenvolvido um 

banco de dados utilizando a ferramenta Microsoft Office Excel, para manipulação dos dados 

relativos ao desenvolvimento da energia eólica, tais como investimentos realizados em 

energias renováveis por ano, por tipo de fonte renovável, incluindo energia eólica, e por 

região de acordo com a organização Bloomberg e a evolução do desenvolvimento eólico dos 

principais países. 

A terceira etapa foi subdividida em duas fases, na primeira fase ocorreu a definição 

dos pilares a serem abordados nas entrevistas. A segunda fase foi a definição dos aspectos 

relevantes às características destes pilares. Os pilares e aspectos foram definidos em reunião 

com o Coordenador de Desenvolvimento Energético (CODER), cargo inserido na Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico do estado do RN e no panorama apresentado pelo anuário 

cenários eólica 2014/2015, elaborado pela revista Brasil Energia.  

Os pilares definidos foram: ambiental, econômico-financeiro, infraestrutura, logística, 

recursos humanos com a questão da mão de obra qualificada, área de pesquisa e suas respectivas 

definições serão descritas detalhadamente a seguir. 

No pilar ambiental foram considerados aspectos importantes como as questões 

relativas aos licenciamentos ambientais necessários para a disputa nos leilões, para a 

construção dos empreendimentos e posteriormente para suas operações comerciais. Nesse 

aspecto a questão da burocracia e o tempo relacionado aos estudos ambientais e ao 

procedimento de licenciamento ambiental são de suma importância. 
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No pilar relativo às questões econômico-financeiras foram imprescindíveis os 

aspectos referentes às políticas de incentivos fiscais e benefícios econômicos para a iniciativa 

privada do setor eólico, bem como, as linhas de crédito de financiamento dos 

empreendimentos, máquinas, ferramentas e equipamentos disponíveis pelo bancos estatais e 

privados.  

No pilar relativo as questões de infraestrutura foram relevantes os aspectos referentes 

as vantagens e os gargalos para o desenvolvimento do setor eólico na região. 

No pilar referente às questões logísticas foram fundamentais os aspectos da 

construção das linhas de transmissão e distribuição e integração com os as concessionárias 

revendedoras de energia (conexão com a rede). Outro aspecto que merece destaque é a 

questão relativa a logística dos transporte de componentes de parques eólicos, máquinas, 

ferramentas e equipamentos. 

No pilar referente aos recursos humanos mereceram destaques  os aspectos como a 

existência de mão de obra qualificada, a existência de instituições de ensino que promovam a 

formação e capacitação na área do setor eólico, para atender a demanda com o crescimento do 

setor. 

No pilar referente a área de pesquisa buscou-se identificar carências que precisam ser 

pesquisadas na área de energia eólica e quais as diretrizes a ser tomadas, visando direcionar as 

pesquisas para as necessidades do setor. Outro aspecto importante é saber como a 

universidade, iniciativa privada e o governo podem contribuir cada um em suas diretrizes com 

o desenvolvimento do setor. 

Os aspectos que não se caracterizaram dentro de nenhum dos seis pilares citados 

anteriormente foram considerados como aspectos gerais para o desenvolvimento do setor. o 

desenvolvimento eólico no estado do RN e nos principais estados concorrentes. 

O quarto passo foi a elaboração do instrumento de coleta de dados. Nesta etapa foi 

elaborado um instrumento de coleta de dados com perguntas abertas, apresentado no apêndice 

B, para a posterior realização das entrevistas com os representantes das organizações 

identificadas. O instrumento de coleta de dados foi elaborado com três partes: na primeira 

consta o perfil dos representantes das organizações, a segundo contem questões relativas a 

políticas a nível nacional e a terceira os aspectos referentes as políticas em nível estadual, os 

quais estão divididos em categorias de conteúdo, conforme suas características: Questões 

gerais relacionadas ao RN, de infraestrutura, ambientais, logísticas, econômico-financeiras, 

recursos humanos (mão de obra), pesquisas. 
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O quinto passo foi a validação do instrumento de coleta de dados com pesquisadores 

da área e com o diretor de energia eólica de uma das organizações. 

O sexto passo foi a definição da população de interesse na aplicação da pesquisa. 

Essa definição ocorreu após o mapeamento e identificação das organizações importantes ao 

desenvolvimento da energia eólica no RN. Em âmbito nacional, pode-se destacar duas 

organizações: Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEÓLICA), a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), representadas na pesquisa por sete respondentes, 

sendo um da primeira e seis da segunda. 

Duas outras importantes organizações: Ministério de Minas e Energia (MME) e a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) não quiseram participar da pesquisa. 

A ANEEL não deu retorno após os contatos do pesquisador, e no caso específico do 

MME, houve resposta com a recusa em participação na pesquisa sob seguinte argumento:  

 

Nesse contexto, cabe ressaltar que o Decreto 7.724/2.012, que regulamenta a Lei 

12.527/2.011 – Lei de Acesso à Informação, no inciso III de seu art.13, prevê que 

não se atendam pedidos que “exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação 

ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de 

dados que não seja de competência do órgão ou entidade”. Assim, como a demanda 

refere-se a informações no âmbito do estado do Rio Grande do Norte, sugere-se que 

o demandante busque apoio junto aos órgãos governamentais daquele estado. Além 

disso, corre-se o risco de se violar o princípio da impessoalidade da Administração 

Pública ao se atender pedidos que incluam opiniões pessoais de agentes públicos na 

eventual condição de respondentes. 

 

No nível estadual apresenta-se o governo do estado do Rio Grande do Norte, 

representando pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do 

Norte (SEDEC), e em nível local o Centro de Estratégias em Recursos Naturais & Energia 

(CERNE). Dois representantes de cada organização responderam o instrumento de coleta de 

dados da pesquisa. 

O Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGÁS-ER) – RN não deu 

retorno após contato do pesquisador. 

Neste sexto passo após a identificação das organizações principais ao 

desenvolvimento da energia eólica no RN, se faz necessário a definição dos representantes de 

cada órgão a participar da pesquisa. 
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A sétima etapa foi a realização das entrevistas, no período de novembro de 2014 a 

fevereiro de 2015, com os onze representantes (stakeholders) das organizações (quadro 03) 

citadas na etapa anterior, aplicando o instrumento de coleta de dados com perguntas abertas 

para a coleta de informações sobre as políticas e ações de incentivos ao desenvolvimento da 

energia eólica no Rio Grande do Norte. 

 

Quadro 03: Stakeholders entrevistados participantes do setor eólico. 

STAKEHOLDERS CÓDIGO PERFIL 

ABEEÓLICA A Presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica 

CERNE 

B 
Presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais & 

Energia  

C 
Diretor de Energia Eólica do Centro de Estratégias em 

Recursos Naturais & Energia (CERNE) 

Governo do Estado do 

Rio Grande do Norte 

(RN) – Secretaria de 

Desenvolvimento 

Econômico (SEDEC) 

D Coordenador de Desenvolvimento Energético (CODER) 

E 
Coordenadora de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CODET) 

Universidade Federal 

do Rio Grande do 

Norte (UFRN) 

F Pesquisador da Área de Energia Eólica  

G Pesquisador da Área de Energia Eólica 

H Pesquisador da Área de Energia Eólica 

I Pesquisador da Área de Energia Eólica 

J Pesquisador da Área de Energia Eólica 

K Pesquisador da Área de Energia Eólica 

Fonte: Elaborado pelo Autor, adaptado de Abreu et al., 2012, 2014. 

 

 

O quadro anterior apresenta os representantes (Stakeholdes) das organizações as 

quais foi aplicado o instrumento de coleta de dados, por consequência, participantes da 

pesquisa. 

No oitavo passo foi realizada a organização dos dados e informações coletados em 

todas as entrevistas, e as respostas de todos os representantes em todas as perguntas e 

categorias são condensadas com a finalidade de verificar em cada um dos quesitos se há 

unanimidade, maioria ou não há consenso, e a partir daí se obter as conclusões e análises 

subsequentes referentes a cada uma das categorias de conteúdo conforme foi dividido o 

instrumento de coleta de dados. 

Na pré-análise, o material selecionado obedeceu aos critérios de representatividade e 

relevância e na fase de análise do material, os dados foram organizados em categorias de 

conteúdo, os pilares, com as subcategorias relativas a cada um dos pilares, os aspectos, 
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permitindo representar o objeto de estudo e a posterior análise dentro de cada um dos 

parâmetros estabelecidos.  

De acordo com Vergara (2005) as categorias devem ser pertinentes, para que a 

interpretação de seus dados seja coerente com os objetivos da pesquisa. Para Bardin (1994), a 

classificação por meio das categorias de análise permite diferenciar e reagrupar, os elementos 

do conjunto. 

A análise de conteúdo ocorreu pelo tratamento dos resultados por meio de 

interpretação (BARDIN, 1994). A análise aconteceu por meio da proximidade do conteúdo 

com as respostas dos grupos que refletiam a lógica das atividades (OLIVEIRA, 2007). O 

pesquisador agrupou as respostas dos 11 representantes em cima de cada pilar e aspecto a ele 

relacionado e avaliava o cenário de cada um, de acordo com a convergência ou divergência 

das respostas dos mesmos. 

No nono e último passo é realizado a identificação da presença ou ausência de 

políticas e ações de desenvolvimento da energia eólica no estado do Rio Grande do Norte. 
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5. RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão descritos os resultados encontrados das políticas de incentivo 

ao desenvolvimento da energia eólica no Rio Grande do Norte (RN), bem como, a evolução 

do desenvolvimento da energia eólica no Estado Potiguar, baseada nos indicadores das 

capacidades instaladas por ano e a capacidade instalada acumulada ao final de cada ano. 

A identificação das políticas públicas e ações para o incentivo ao desenvolvimento 

da energia eólica no Rio Grande do Norte foi realizada a partir da aplicação do instrumento de 

coleta de dados, baseado no modelo piloto apresentado no apêndice B, com os representantes 

(respondentes) das principais organizações do setor eólico, em níveis nacional e estadual. 

Conforme descrito no capítulo anterior, o método de pesquisa utilizado fez uso da 

abordagem qualitativa, haja vista a aplicação da ferramenta de análise de conteúdo, a qual se 

baseia na subdivisão em categorias de conteúdo para a execução das análises. 

As categorias de conteúdo foram separadas de acordo com as características no 

tocante às políticas e às ações de incentivo públicas e privadas para o desenvolvimento da 

energia eólica. A figura 07 a seguir apresenta as categorias de conteúdo que serão abordadas 

nos resultados da pesquisa após a aplicação do instrumento de coleta de dados. 

 

Figura 07: Categorias de conteúdo utilizadas na aplicação da pesquisa. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Inicialmente, a pesquisa discorre sobre as ações e políticas de incentivo em âmbito 

federal, uma vez que todos os estados seguem as orientações da política nacional para o 
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desenvolvimento de energias renováveis, inclusive a energia eólica. Posteriormente, serão 

apresentadas as políticas de incentivo ao desenvolvimento da energia eólica em nível estadual, 

praticadas pelo Rio Grande do Norte subdivididas nas categorias de conteúdo relacionada aos 

aspectos gerais, aspectos ambientais, aspectos logísticos, infraestrutura, aspectos econômico-

financeiros, recursos humanos (mão de obra) e aspetos referentes ao desenvolvimento de 

pesquisas. 

 

5.1. POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA ENERGIA EÓLICA 

NO BRASIL 

 

As políticas de incentivo ao desenvolvimento da energia eólica no Brasil são de 

importância ímpar para o desenvolvimento do setor, uma vez que proporcionam o alicerce 

ideal para que o setor se desenvolva com êxito. Quando comparado com os principais países, 

percebe-se que dentre as políticas de incentivo adotadas pelo Brasil se destacam: 

investimentos públicos, empréstimos e financiamentos e redução de impostos para 

financiamentos, além de incentivos fiscais para sua geração. 

Quanto aos mecanismos complementares de incentivo ao desenvolvimento eólico, o 

Brasil se destaca pela utilização do sistema de leilões de energia e do net-metering, este 

último, liberado em menor escala desde 2012. Nesse ponto, dentre os principais países, apenas 

a China utiliza esse mecanismo. O principal mecanismo complementar utilizado é o das 

tarifas feed-in, no qual dentre os principais países, apenas os EUA não utilizam desse 

mecanismo. 

O nosso país merece destaque não apenas pelo potencial a ser explorado e pelas boas 

condições naturais de quantidade e qualidade dos ventos aqui encontrados. Destacam-se 

também as condições para desenvolvimento e implementação dos projetos eólicos, por meio 

das linhas de financiamentos do BNDES que arcam com grande parte do projeto, a juros 

baixos. A existência dessas linhas de financiamento impulsiona o desenvolvimento do setor, 

como uma espécie de motor, haja vista que permite a atração de um maior número de 

investidores no setor eólico para o país. 

A primeira categoria de conteúdo busca identificar as políticas de incentivo ao 

desenvolvimento da energia eólica em nível nacional. Na análise desta categoria de conteúdo, 

as subcategorias identificadas são:  

 Contribuição do setor público federal para o desenvolvimento do setor eólico no 

Brasil; 
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 Incentivos dos outros governos estaduais; 

 Incentivo do setor privado para o desenvolvimento do setor eólico; e 

 Papel de cada uma das organizações participantes da pesquisa para o 

desenvolvimento da energia eólica no Brasil. 

 

O setor público federal contribuiu de forma imprescindível para o desenvolvimento 

do setor eólico no Brasil. Os programas de incentivo como PROEÓLICA e, principalmente, o 

PROINFA foram de fundamental importância para o setor no estágio inicial, uma vez que 

permitiu todo um cenário favorável para seu desenvolvimento e atração de investidores e 

empresas de toda a cadeia produtiva para o crescimento do setor no país. 

Em 2003, foi implementado o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (PROINFA), com o intuito de aumentar a participação da energia elétrica 

produzida por empreendimentos concebidos com base em fontes eólicas, biomassa e pequenas 

centrais hidrelétricas (PCH) no Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN). No ano de 2009, 

o programa foi direcionado para as fontes alternativas de energia, contribuindo de forma 

abundante para o setor eólico com o início da sua fase competitiva, participando dos leilões 

regulados de energia promovidos pelo governo. A posteriori, o programa cresceu a passos 

largos. 

O crescimento e o desenvolvimento do setor eólico propiciaram certo grau de 

maturidade, de tal forma que a energia eólica foi inserida no mecanismo complementar de 

incentivo, o sistema de leilões, e mesmo após o fim dos programas anteriormente 

mencionados, a energia eólica passa para sua fase de exitoso crescimento no país. 

A fonte eólica foi inserida em leilões no ano de 2009, por meio de um leilão 

exclusivo para esse tipo de fonte de energia. Com efeito, a partir de 2010, em virtude das 

contribuições dos marcos regulatórios foi viabilizada a realização de investimentos em novos 

projetos de parques e possibilitada a participação da energia eólica em leilões com outras 

fontes renováveis de energia, inclusive com fontes de combustíveis fósseis.  

Na visão do representante B, do Centro de Estratégias em Recursos Naturais & 

Energia (CERNE): 

 

Outra contribuição a ser destacada é a instituição de leilões reversos de tarifa. Esses 

leilões proporcionam que as empresas concorrentes procurem a modicidade tarifária 

almejada, beneficiando os consumidores com redução significativa no preço da 

energia como ocorreu no ano de 2013 (redução aproximadamente de 20%). Estas 
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contribuições somadas a outras criaram um ambiente favorável para atrair os 

principais players do setor. 

 

Corroborando com a ideia mencionada anteriormente, para a representante A, da 

Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEÓLICA), “a contratação feita pelo governo 

através de leilões foi uma contribuição de grande valia, posto que, permite a toda indústria se 

planejar e projetar suas diversas atividades e capacidades de produção”. 

Nesse contexto, atualmente em domínio nacional, não existe mais uma política de 

incentivo ao desenvolvimento da energia eólica como no início das atividades eólicas no 

Brasil, onde atuavam a PROEÓLICA e o PROINFA. Em conformidade com a visão da 

presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEÓLICA), tem-se: 

 

Não existe uma política de incentivos e subsídios como foi realizado no início com o 

PROINFA e como nos países como Espanha, Alemanha, Índia e EUA. Hoje não 

temos e nem queremos ter, em virtude de ter o melhor sinal de investimento do 

setor, o mercado. Assim não ficamos reféns de distorções tarifárias, com 

consequente aumento do custo ao consumidor, nem de governos, com risco de corte 

de subsídios ao primeiro sinal de crise, como vem acontecendo nos países da Europa 

e EUA. O setor eólico é favorecido no Brasil pelo arcabouço regulatório robusto na 

área de energia e instrumentos de política industrial e tributária, completa ela. 

(BRASIL ENERGIA, 2014) 

 

Nesse contexto, mesmo sem uma política pública de incentivo pré-definida e 

enraizada para a energia eólica, o setor público federal tem contribuído bastante para o 

desenvolvimento de fontes de energias renováveis, em especial para a fonte eólica, que se 

destaca quando comparada com os outros países. 

O governo federal tem mostrado a sua preocupação com a questão energética através 

de suas ações, por isso, tem se engajado de forma crescente com a inserção cada vez maior da 

parcela de energias provenientes de fontes renováveis na matriz elétrica nacional. Esta 

inserção, de forma ascendente tem como finalidade evitar que o país “suje” sua matriz 

energética, ou seja, utilize uma maior quantidade de energia proveniente de combustíveis 

fósseis, mesmo com a descoberta e exploração do pré-sal.  

A busca pelo desenvolvimento e exploração do pré-sal ocorre de forma gradativa, 

sem o propósito de abusar do uso do óleo combustível ou do óleo diesel para transformar em 
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energia. O objetivo, no máximo, seria tê-la à disposição como energia de backup
6
a exemplo 

da finalidade das usinas termelétricas, para preservar a matriz elétrica limpa, que hoje tem a 

fonte hidrelétrica predominante.  

Todavia, para o futuro projeta-se uma participação mais ativa nas outras fontes 

renováveis, destacando-se as fontes solar e eólica. No Brasil, um sistema hidro-eólico seria 

capaz de suprir toda a demanda de energia elétrica futura da população brasileira 

(CARVALHO, 2012). 

Mesmo com esse engajamento da inserção de energia de fontes renováveis na matriz 

elétrica por diversos fatores, incluindo a redução de custos, ao final do ano de 2014, essa 

redução de custos não ocorreu em razão de fatores, como a sazonalidade e a crise energética, 

a qual o Brasil enfrenta em razão da escassez de chuvas que interfere de forma direta na 

produção de energia nas usinas hidrelétricas. 

No ponto de vista econômico-financeiro, as boas condições de financiamentos 

viabilizaram muitos projetos, haja vista que o governo procura dividir os riscos do negócio 

com os investidores, devido ao fato dos recursos destinados para o financiamento dos projetos 

serem de fonte pública, fornecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). Diferentemente, por exemplo, dos investimentos realizados em outros 

países e continentes como na Europa, onde os investimentos são na sua totalidade privados, 

ou seja, com risco integral no investimento.  

Até o ano de 2012, existiam para a iniciativa privada linhas de financiamentos 

destinadas à construção de parques eólicos e para aquisição de máquinas, equipamentos e 

ferramentas, por parte do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Atualmente, prevalecem linhas de 

financiamentos do BNDES, algumas do Banco do Brasil (BB) e da Caixa Econômica Federal 

(CEF), como a linha de financiamentos Finisa, que, desde 2012, é destinada para questões de 

infraestrutura, como por exemplo, as linhas de transmissão até as linhas da concessionária de 

energia elétrica estadual.  

Conforme a revista Brasil Energia (2014), o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) é o principal fomentador para o desenvolvimento da atividade 

no Brasil. Nesse sentido, existem as linhas de financiamento para a instalação dos parques e 

                                                           
6
 Backup: É a capacidade adicional de energia instalada, que é utilizada quando as formas de produção de 

energia não são capazes de suprir a demanda, atuando como uma energia de reserva. Monografia Natália Gavino 

(2011). Disponível em: < 

http://www.ie.ufrj.br/gee4/images/producao/monografia/130/2011nataliagavinomonografiacompleta.pdf> 

Acesso em: 10 de março de 2015. 

 



127 

 

para as empresas que desejam montar linha de produção de montagem de equipamentos, 

peças e componentes (linha de financiamentos FINAME). Entre 2003 e 2014 houve 

desembolso de R$ 23,4 bilhões voltados para empreendimentos eólicos que somam 4.912 

MW. 

O BNDES disponibiliza uma linha de crédito para empreendimentos de geração de 

energia para fontes renováveis alternativas, além dos recursos destinados pelo banco ao 

PROINFA. O valor máximo financiável é de 75% do total do valor do projeto, com taxas de 

juros de 4% ao ano e prazos de pagamento que costumam variar de 10 a 14 anos. O acesso ao 

empréstimo é concedido na fase final da conclusão das obras ou início da operação dos 

projetos.  

A vantagem para o Brasil nessas linhas financiamentos do BNDES está no 

desenvolvimento do setor eólico nacional, por suas regras de financiamentos dos projetos, que 

estabelecem a obrigatoriedade de percentual de nacionalidade. Essas regras estabelecidas pelo 

BNDES a serem obedecidas por parte dos proprietários dos projetos estão cada vez mais 

rigorosas.  

As regras mencionadas se referem à questão de fatores de desempenho, transferência 

de tecnologia e, ainda, fazem alusão ao conteúdo local (conteúdo nacional na implantação do 

parque) que estabelece regras para cada componente expostos no quadro 04, a seguir. Esse 

percentual, por sua vez, indiretamente possibilita a redução dos custos e, com isso, a fonte 

eólica adquire maior competição nos leilões frente a outras fontes de energia. 

Dessa forma, esse tipo de estímulo com a sensibilidade para saber o momento ideal 

em retirá-los é realizado pelo BNDES, que, a cada ano, aumenta a meta do índice de 

nacionalização dos equipamentos. 

No componente das torres, o mínimo é de 70% de nacionalidade, enquanto para as 

pás, desde janeiro de 2015, o mínimo é de 50% de nacionalidade e subirá para 60% a partir do 

mês de julho de 2015. Quanto ao cubo, a partir de janeiro de 2015, deve ser 100% de 

montagem nacional, com pelo menos três dos quatro componentes fabricados no Brasil, e com 

todos os componentes fabricados no país a partir do mês de julho de 2015. Por fim, a Nacelle, 

que deve ser montada em território nacional, com pelo menos doze componentes nacionais, 

sendo pelo menos um item do grupo A e cinco do grupo B, de acordo como quadro 04 a 

seguir. 
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Quadro 04 – Itens para Nacionalização – Linha de Financiamento FINAME (BNDES). 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

Gerador Sistemas de Refrigeração da “Nacelle” Sistema de Freios 

Caixa 

Multiplicadora 
Elevador Sistema de Travamento do Rotor 

Inversor Eixo Principal Acoplamento 

 Painel de Proteção Elétrica Talha 

 Carenagem da “Nacelle” Unidade Hidráulica 

 Rolamento “Yaw” “SlipRing” 

 Rolamento do Eixo Principal Parafusos Estruturais  

 Transformadores Anemômetro 

 Sistema de Acionamento do “Yaw” Luzes de Sinalização (Externa) 

 Painel de Controle do “Yaw” Cabos/Barramento (Média Tensão) 

  Sensor de Direção do vento 

Fonte: REVISTA BRASIL ENERGIA (2014) a partir do BNDES. 

 

Existem também algumas linhas de empréstimos e financiamentos com bancos 

privados como o Santander e o Itaú BBA, entretanto, com taxas de juros bem mais elevadas. 

Esses empréstimos e financiamentos são intermediários, por isso são chamados de 

empréstimos/financiamentos “ponte”.  

Esses empréstimos, na realidade, são utilizados porque o tempo de análise de 

cadastro de crédito do BNDES é relativamente longo (pelo menos 6 meses), e os interessados 

fazem esses empréstimos na espera de sair o empréstimo principal do BNDES e, então, paga-

se o empréstimo ponte, restando apenas o empréstimo do BNDES. Em outras palavras, o 

titular sai de um empréstimo de um custo maior para outro de custo mais reduzido.  

Além das linhas de financiamento, outros fatores contribuem paralelamente para o 

desenvolvimento do setor eólico, como por exemplo, os contratos com os parques, os quais 

propiciam, por longos períodos de aproximadamente vinte anos, maior segurança aos 

investidores com a garantia de escoamento e venda da produção, e a melhoria nos processos 

de legislação e licitações que eram muito antigos e burocráticos.  

 Soma-se ainda, o surgimento de projetos e editais de financiamentos de pesquisas 

referentes a tecnologias de componentes relativos ao setor, atrelados logicamente às melhores 

condições naturais encontradas no que se diz respeito à quantidade, qualidade, velocidade e 

intensidade dos ventos. 

Os Estados que mais se destacam na produção de energia eólica são Rio Grande do 

Norte, Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul pelas condições naturais, pela capacidade instalada e 
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principalmente pelo potencial ainda a ser explorado. No início do desenvolvimento da energia 

eólica no Brasil, os governos estaduais eram vistos como atores que nada – ou pouco – 

podiam fazer, uma vez que a regulação do setor era de âmbito federal. No entanto, embora 

seja notória a dificuldade em empreender recursos suficientes para promover a atividade em 

comento, os estados podem se articular para permitir a criação de um ambiente favorável e 

atrativo para os investidores.  

Na subcategoria relativa aos incentivos de governos estaduais a serem ressaltados, 

estão inclusos a Bahia e o Ceará, em razão de suas ações e políticas destinadas à 

complementação da política federal na formação desse ambiente favorável. Ambos os 

Estados, nos últimos leilões de energia, obtiveram mais sucesso no que se diz respeito ao 

número de empreendimentos contratados.  

O Estado da Bahia, por exemplo, se notabiliza pela aplicação de uma política que 

permite aos investidores ter como atrativos a estrutura física, os acessos à mão de obra, à 

capacitação, ao escoamento da produção e, até, aos incentivos fiscais, além do que é 

estabelecido pela política do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por meio 

de renúncia fiscal. 

O convênio CONFAZ 101/97 é um exemplo dessa política de incentivo, pois previu 

a isenção de ICMS nas operações com equipamentos e componentes para aproveitamento da 

energia solar e da eólica. Vale destacar que o por meio do convênio nº 010/2014 essa política 

foi prorrogada até 2021, fruto do trabalho feito pela ABEEÓLICA entre os órgãos 

competentes.  

O Ceará, em seu turno, adquiriu visibilidade pelos incentivos fornecidos, evidenciado 

pelo excelente trabalho na criação de uma secretaria voltada para os assuntos relativos à 

energia, além do excelente trabalho para a acreditação de novos parques eólicos, estudos 

ambientais. 

Os incentivos potiguares infelizmente ainda são insuficientes, pois a política de 

desenvolvimento de energia eólica ainda não está consolidada. Por isso, é imprescindível que 

o Governo do Estado estabeleça políticas que facilitem a concessão de autorizações e 

licenciamentos ambientais para construções, instalações, operação e manutenção. 

Ressalta-se o desenvolvimento do projeto do parque tecnológico de energias que, 

atualmente, encontra-se em andamento, na fase inicial dos estudos necessários. Segundo o 

representante C do CERNE: 
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O ano de 2014 não foi satisfatório para os investidores do estado potiguar. Mesmo 

na posição de líder em capacidade instalada, entre todos os estados da federação, 

entretanto, não avançou o esperado ausência de uma política governamental 

específica ou suficientemente capaz de impulsionar essa atividade. Dos mais de 100 

projetos habilitados para o estado nos certames promovidos pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL) neste ano, pouco mais de 10% foi contratado e deverá 

se transformar, em até cinco anos, em novos parques eólicos e usinas termelétricas, 

número bem abaixo do esperado. 

 

Para os representantes A da ABEEÓLICA e D do Governo do Rio Grande do Norte, 

a política fiscal seguida é a mesma referente do imposto sobre circulação de mercadorias e 

prestação de serviços (ICMS) é a mesma estabelecida pelo CONFAZ, em conjunto com os 

governos estaduais.  

Essa política propõe a garantia de benefícios fiscais e financeiros relativos ao ICMS 

para todos os estados, como por exemplo, a isenção do ICMS na compra de equipamentos que 

fazem com que as empresas tenham isenção nos mesmos.  

Para o representante D do Governo do Rio Grande do Norte “se algum (uns) 

estado(s) pode(m) até fazer algo diferente do estabelecido pelo CONFAZ, mas pode ser 

questionado no futuro, uma vez que há insegurança jurídica”.  

Conforme o representante B do CERNE: 

 

O setor de energia necessita de incentivo federal e não necessariamente privilégio 

tarifação diferenciada. O incentivo se dá por ações muito amplas, como a 

organização da secretaria de energia, licenciamentos ambientais com prazos 

definidos, investimentos em infraestrutura e execução de um maior diálogo frente ao 

setor privado possibilitando um ambiente favorável ao investimento com maior 

segurança para os investidores. 

 

Esse tipo de política de incentivar organizando com integração dos órgãos e players 

do setor recebendo os projetos como prioritários e com maior diálogo oportunizaram que o 

RN saísse de um patamar de estado desprovido em energia eólica e passasse a figurar como 

líder em 3 anos nos leilões (2009, 2010 e 2011). Em 2012, inclusive, houve uma queda devido 

ao abandono dessas políticas, e a consequência disso foi a queda do desempenho nos últimos 

leilões, decrescendo o número de empreendimentos contratados nos anos posteriores (2012, 

2013 e 2014). 
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A função dos governos estaduais está em criar um cenário favorável com uma boa 

estrutura para dar vazão à demanda dos licenciamentos ambientais, apresentar aos 

investidores em potencial as vantagens de se investir no setor eólico dentro dos mesmos. É 

fundamental que os dados e informações setoriais refletindo, demonstradores da realidade de 

cada estado estejam sempre atualizados, dado que, são extremamente importantes no processo 

de tomada de decisão de investimento por parte do setor privado. 

Neste processo, estimular à entrada e instalação de empresas locais, centros de 

manutenção e operação para os equipamentos nas proximidades, realizar a análise da 

progressão de investimentos em infraestrutura nos estados considerando as bacias eólicas, 

apontando para as áreas onde há potencial de desenvolvimento eólico são importantes para 

que os investimentos sejam feitos no local apropriado de forma adequada.  

Na visão do representante D, dogoverno do estado do RN: 

 

O governo estadual tem o papel de ser um facilitador em questões ambientais, 

relativas ao corpo de bombeiros (licenciamentos e alvarás de segurança). Segundo o 

mesmo, a gestão governamental não pode e não deve fazer nada para favorecer as 

empresas privadas do setor, como por exemplo, cessão de terras para implantação 

dos parques. 

 

Nesse sentido, existem órgãos no Brasil, como a Associação Brasileira de Energia 

Eólica (ABEEÓLICA) e, no RN, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

(SEDEC) e o Centro de Estratégias em Recursos Naturais & Energia (CERNE) (iniciativa 

isolada), que é financiado pela iniciativa privada, com a incumbência de atuar como 

facilitador e fazer esse apoio e parcerias com o setor privado.  

A ABEEÓLICA tem o intuito de desenvolver a fonte eólica no Brasil e sustentar a 

posição atual desta indústria. Atualmente, a Associação citada conta com 91 membros de toda 

a cadeia produtiva, e os representa nas mais diversas instâncias públicas e privadas.  

A SEDEC tem como propósito atuar como facilitador em todo o processo de 

implementação, ou seja, assegurar um ambiente favorável e viabilizar todas as etapas de 

implantação dos parques eólicos. Diante das dificuldades em efetivar essa matriz energética, a 

preocupação é que o empreendimento seja concretizado dentro da lei, auxiliando na resolução 

de pequenos problemas no processo de implementação.  

O CERNE é uma entidade que está conectada a diversas empresas do setor 

energético, empresas expressivas do setor privado, cujo objetivo consiste em atender a 
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demanda das empresas, com a produção de relatórios relacionados com variáveis referente a 

operação dessas empresas e com o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte.  

Outra característica a ser rememorada é a vanguarda e o acompanhamento de tudo o 

que acontece com o setor eólico (leilões, mudanças), quais os caminhos a serem seguidos, os 

contatos com universidades, as pessoas do setor energético de todo o país, a coleta dados e 

opiniões, trabalho junto com as empresas, com a ABEEÓLICA. 

O setor privado é outro stakeholder na cadeia eólica, cujo objetivo principal é a 

obtenção de lucro através da operação dos empreendimentos. O apoio ou incentivo financeiro 

proveniente do setor privado se direciona ao investimento nas construções e/ou instalações 

complementar aos recursos públicos de financiamentos disponibilizados pelo BNDES, em 

investimentos realizados em estudos de fundação, geotérmicos, anemométricos, entre outros e 

na qualificação e profissionalização de seus colaboradores.  

Além dos investimentos mencionados, há também o investimento privado de forma 

indireta, oriundos de empresas que fabricam peças, máquinas, equipamentos e ferramentas 

como, por exemplo, as empresas que fabricam torres e hélices, que fazem manutenção nos 

equipamentos, subestações, entre outras empresas construtoras e responsáveis pela instalação 

dos parques eólicos. Registra-se ainda, as empresas que se encontram na parte de 

infraestrutura física, como na construção de estradas para permitir os acessos aos parques 

eólicos, empresas relacionadas a parte elétrica, pousadas, hotéis para acomodar as pessoas, e 

outras que fornecem serviços de maneira em geral. 

Segundo a representante A, da ABEEÓLICA, um apoio indireto no setor é a 

participação ativa de representantes das empresas investidoras em reuniões, audiências e 

documentos encaminhados para as mais diversas instituições destinadas ao desenvolvimento 

de segmentos de infraestrutura.  

Atualmente, a participação do setor nacional no setor privado eólico é muito 

pequena. Aproximadamente em torno de 85% do recurso aportado, por meio de 

financiamento, do parque eólico são das empresas que fabricam os parques e que são, em 

geral, empresas estrangeiras (com a parte de financiamento privado é predominantemente 

externo). Para o representante H, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN):  

 

No Brasil, não há fabricantes nacionais e a perspectiva futura é de não haver 

mudança no cenário, uma vez que é um mercado muito competitivo, o mercado é 

muito dinâmico com saltos tecnológicos a cada 4 ou 5 anos. Alguma empresa ou 
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fábrica brasileira talvez entre na cadeia produzindo algum componente que não exija 

grandes inovações tecnológicas, mas algo bastante pontual na cadeia. 

 

O quadro 05 a seguir apresenta um resumo das principais políticas e ações para o 

desenvolvimento da energia eólica em nível federal de acordo com cada uma das 

subcategorias abordadas: 

 

Quadro 05 – Resumo dos Resultados das Políticas Públicas e Ações de incentivo para o 

desenvolvimento da energia eólica referente a Categoria de Conteúdo em nível Nacional. 

SUBCATEGORIAS RESULTADOS 

Contribuição do Setor Público 

Federal 

PROEÓLICA (2001) 

PROINFA (2003) 

Energia Eólica Inserida Nos Leilões em 2009 

Financiamentos do BNDES (Principal Fomentador do Setor) 

Incentivos Fiscais (Política do CONFAZ) 

Incentivos dos outros Governos 

Estaduais (BA e CE) 

Atrativos a estrutura física 

Os acessos 

Mão-de-obra 

A capacitação 

Escoamento da produção 

Acreditação e estudos ambientais 

Incentivos fiscais além do estabelecido pelo CONFAZ 

(Bahia) 

Secretaria voltada para os assuntos de energia (Ceará) 

Incentivo do Setor Privado 

Obtenção de lucro através da operação dos 

Empreendimentos 

Estudos de fundação, geotérmicos, anemométricos, e depois 

investimento nas construções e/ou instalações 

Investimento privado de forma indireta, que são as empresas 

que fabricam peças, máquinas, equipamentos e ferramentas 

Papel das Organizações 

GOVERNO DO RN – Criar ambiente favorável aos 

investimentos e ao desenvolvimento do setor 

ABEEÓLICA - Tem o intuito de desenvolver a fonte eólica 

no Brasil e sustentar a posição atual desta indústria 

CERNE - Atender a demanda das empresas, produção de 

relatórios relacionados com o desenvolvimento do estado 

(RN) e acompanhamento de tudo o que acontece com o setor 

eólico (Leilões, mudanças) exercendo trabalho em conjunto 

com universidades eas pessoas do setor energético de todo o 

país 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 
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5.2. POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA ENERGIA EÓLICA 

NO RN 

 

Posteriormente, a identificação das políticas e ações para o desenvolvimento da 

energia eólica no cenário nacional é enfatizada na perspectiva estadual, a partir do caso do 

Estado do Rio Grande do Norte (RN). Os aspectos relativos ao Estado foram divididos de 

acordo com as categorias de conteúdo, em questões de aspectos gerais para o Rio Grande do 

Norte (RN) e aspectos específicos como: infraestrutura, ambiental, econômico-financeira, 

logística, recursos humanos (mão de obra), desenvolvimento de pesquisas, entre outras áreas. 

 

5.2.1 Aspectos Gerais 

 

Outra categoria muito importante é a categoria das questões gerais relativas ao 

desenvolvimento da energia eólica no RN. Nesse pilar, alguns aspectos/subcategorias são 

indispensáveis, como os incentivos do governo do estado para o desenvolvimento do setor: 

 

 Quais os principais incentivos no RN para as empresas do setor eólico; 

 Como atrair empresas produtoras e administradoras de equipamentos para o 

Rio Grande do Norte; 

 Qual (is) o (s) fator (es) determinante (s) para o setor se consolidar no RN; 

 Quais os fatores que influenciam na morosidade da entrega dos projetos; 

 Quais os impactos econômicos, ambientais e sociais positivos e negativos do 

setor eólico para a comunidade; 

 Qual o cenário que se projeta para os próximos quatro anos para o RN; e 

 Qual o cenário que se projeta para os principais estados concorrentes BA, CE e 

RS.  

 

Na primeira subcategoria, os incentivos do Governo do RN são básicos, no sentido 

de sua finalidade, como agente facilitador. Os incentivos governamentais de caráter fiscal ou 

setorial são praticamente nulos, e, em linhas gerais, desde 2012, não em uma política 

direcionada para o setor eólico. Não existe uma secretaria, comissão ou grupo específico para 

a energia eólica e, nos últimos três anos, o governo falhou nesse aspecto, afetando o 

desempenho do estado nos últimos leilões. 
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No Rio Grande do Norte (RN), os programas de incentivo existentes são o Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (PROADI) e o Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Industrial pelo incentivo do Gás Natural (PROGÁS). Na visão do 

representante B, do CERNE: 

 

São programas insuficientes e não são considerados atrativos para a indústria de 

energia eólica, dado que, não são mais efetivos para atração para a indústria de 

energia eólica. O PROADI é um programa que encontra-se com problemas que 

indicam defasagem, e hoje não é mais considerado um diferencial, enquanto que, 

PROGÁS é um programa insustentável, do ponto de vista econômico-financeiro. A 

política pública estabelecida e consolidada mais recente no RN, com certa demora a 

se implementar, foi a abertura de um setor específico no Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA), a qual foi delimitada 

com o intuito de  analisar os projetos dos parques (Licenças Prévia, de Construção e 

Operação e Manutenção) e relatórios de impacto ambiental. 

 

Em conformidade com a representante A, da ABEEÓLICA: 

 

Um incentivo a ser considerado é a questão da transparência nos processos para a 

implantação dos diversos empreendimentos e a divulgação prévia das condições 

impostadas pela unidade federativa, para a implantação destes empreendimentos. É 

sempre desejável para o investidor, portanto, conhecer todas as circunstâncias de 

implantação, ainda na fase de planejamento do projeto. Este cenário reduz as 

incertezas e o risco de investimentos, o que torna, diretamente, o estado mais 

atrativo para o desenvolvimento industrial. 

 

O estado potiguar é destaque na fonte de energia eólica com a maior capacidade 

instalada em seu território, pelas condições naturais favoráveis, todavia, é frágil no que diz 

respeito à instalação de empresas. Dessa forma, para promover a atração dessas empresas os 

gestores devem desenvolver algumas ações para atrair as empresas da cadeia, assim como 

para a instalação de mais parques é importante a criação de um cenário favorável, como foi 

explicado anteriormente. 

Na segunda subcategoria, referente à atração e fixação de empresas da cadeia eólica 

no RN, faz-se necessária a atualização do seu atlas eólico, que se encontra muito defasado 

(Ano de 2002). Nesse aspecto, o mapeamento atualizado permitirá visualizar o patamar real 
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de exploração do potencial eólico do estado e será uma ferramenta a ser utilizada como cartão 

de visitas e atrativo para investidores do potencial ainda a ser explorado. 

Um fator preponderante é a temática dos incentivos fiscais, fator atrativo que 

proporciona a redução de impostos, além da política estabelecida pelo CONFAZ que permite 

a redução dos custos para tornar o RN mais competivivo nos leilões. O estímulo à capacitação 

de mão de obra, a questão de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nas instituições de ensino e 

a proximidade dos parques para reduzir os custos contribuem para a atração de empresas.  

Além disso, outra ação importante é o desenvolvimento do parque tecnológico de 

energia, que está em andamento e será localizado na Escola Agrícola de Jundiaí/RN 

(Macaíba/RN). O projeto está sendo desenvolvido em sinergia com a UFRN e a iniciativa 

privada. O parque terá o Instituto SENAI de Inovação (ISI) para a formação de mão de obra e 

P&D para energias renováveis, o Instituto Internacional de Neurociência e um projeto para 

instalação do Núcleo de Estudo de Energia em rejeitos naturais. Essa iniciativa permite que o 

estado ganhe relevância no tocante à inovação tecnológica, customização de equipamentos, 

que hoje são importados, e desenvolvimento de novas tecnologias para manter-se na 

vanguarda tecnológica no segmento eólico. 

Para a representante E, do governo do estado do RN: 

 

O parque tecnológico de energia nasce da necessidade de alinhar as políticas do 

governo do estado com a política nacional. O RN é um dos estados que menos 

investem nessa área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Somado a isso, o 

desenvolvimento atividade energética no nosso estado, principalmente energia 

eólica reuniu a necessidade do parque com a oportunidade do desenvolvimento 

energético para o início do projeto do parque tecnológico de energia no RN, com o 

pioneirismo, uma vez que, não existe no país parque tecnológico voltado para área 

de energias renováveis. 

 

O desenvolvimento do parque tecnológico de energia encontra-se no estágio atual de 

se iniciar os estudos de viabilidade agora no primeiro semestre de 2015, com finalização e 

consolidação dos mesmos estudos até o final do mesmo ano e início da construção para o 

início do ano de 2016. Nessa perspectiva, foi criada uma Câmara Técnica dentro do Conselho 

de Ciência e Tecnologia, no formato de tríplice hélice com representantes dos três setores: 

governo, universidades (Academia) e iniciativa privada, para acompanhar a consultoria nesses 

estudos. 
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O parque será desenvolvido em parceria, como foi mencionado anteriormente, do 

governo do estado do RN, que entrou com os recursos para os estudos de viabilidade e uma 

parte para futura estruturação do parque, e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) que colabora com a cessão da terra para localização do parque e com os estudos de 

viabilidade. 

De acordo com a representante E, do Governo do Estado do RN: 

 

Após o projeto estar pronto e com os estudos definidos, os recursos serão captados 

através do RN sustentável com um recurso de 180 milhões de dólares através de 

financiamentos/empréstimos do banco mundial. O valor para o início da parte de 

infraestrutura sairá desse componente do RN sustentável e somado a esse recurso 

existe os recursos do governo estadual para início do projeto e do governo federal 

através dos editais. 

 

Posteriormente a execução dos estudos, será iniciada a construção do parque 

tecnológico e definido o modelo de governança que será aplicado a ele. O parque ao ser 

finalizado entrará em operação com esse regime de governança, respeitando o modelo em 

formato de tríplice hélice com a sinergia entre governo, universidades (academia) e iniciativa 

privada e com a estratégia definida para a captação de recursos e investimentos que vão dar 

sustentabilidade para conduzir o parque em sua operação.  

Na terceira subcategoria, relevante a consolidação do setor eólico no RN, pode-se 

dizer que o setor eólico está parcialmente consolidado. Quanto ao indicador referente a 

construção e implantação dos parques eólicos, pode-se dizer que o setor está consolidado, 

uma vez que, se tem no Estado a maior capacidade eólica instalada dentre todos os estados da 

federação, mesmo sabendo que há um vasto potencial ainda a ser explorado. Na visão do 

representante B do CERNE pode-se afirmar que ainda há disponíveis, aproximadamente dois 

terços do território brasileiro a ser explorado. 

Todavia, se a referência for a instalação de indústrias no RN, afirma-se que, de fato, 

nem se iniciou a consolidação, uma vez que não se tem registro delas, nesse estado. Ainda 

está em tempo hábil a instalação dessas indústrias, porém, pode ter-se perdido o momento 

ideal, porque elas mesmas procuram estar instaladas em locais que possuam indústrias de 

base, o que não ocorre no Estado do RN. A indústria de energia eólica tem se mostrado 

itinerante, devido a fatores decisivos para o processo como: incentivos financeiros, condições 

de infraestrutura, linhas de transmissão e distribuição. 
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No Rio Grande do Norte, há a fábrica da Acciona, em Areia Branca/RN, e, além 

dessa, havia a uma fábrica da Woben em João Câmara/RN, no entanto, são fábricas itinerantes 

de torres de concreto, que atuam no local da instalação para evitar o transporte de concreto em 

forma de torre. 

Caso o referencial seja a instalação de indústrias de base, de acordo com o 

representante H da UFRN: 

 

Torna-se incerta a viabilidade em investir nessa indústria, nessa localidade, haja 

vista tratar-se de uma indústria muito volátil. Entretanto, se houver uma perspectiva 

futura, em aproximadamente dez anos, possivelmente haja a produtividade em 

recepcionar esses investimentos em solo potiguar. 

 

Outros fatores são importantes em todo o processo de consolidação da cadeia eólica. 

Para o representante D, do governo do estado do RN, “o governo deve assegurar um marco 

regulatório capaz de gerar segurança aos investidores que desejam desenvolver seus projetos 

nesse local”. 

Nesse sentido, o estado deve garantir um sistema de transmissão e distribuição 

dimensionado para atender a demanda da geração, além da construção de nova linhas, 

permitindo maior vazão para implementação de futuros parques. Outro fator relevante a ser 

ressalvado é a implantação do parque tecnológico de energia, que abre portas para entradas de 

empresas com características permanentes. 

O processo de entrega dos projetos também interfere no desenvolvimento de 

capacidade instalada no estado e na geração de energia, posteriormente. Nessa subcategoria 

tem-se como unanimidade, o fato de não haver morosidade no processo de entrega dos 

projetos, uma vez que, este é um dos requisitos que os proprietários dos parques devem 

atender. 

Quando esse requisito de prazo de entrega não é atingido, são aplicadas penalizações 

e multas altas, caso o projeto não seja entregue no prazo acordado. O proprietário do parque 

além da multa a pagar, deverá comprar a quantidade de energia estabelecida em contrato e 

entregar a concessionária estadual, conforme acordado no contrato. Os projetos em geral têm 

cumprido os prazos de entrega.  

Nesse cenário, existem aspectos que poderiam ter um maior foco e, então, ser 

aperfeiçoados, a exemplo das licenças ambientais, a mão de obra qualificada e os prazos de 

fabricação por parte das indústrias. 
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A questão das licenças ambientais são importantes devido à problemas com órgãos 

ambientais (IBAMA, IDEMA) como, por exemplo, quando tem-se regiões que são 

patrimônios históricos e à questão da regulamentação das propriedades das terras. A mão de 

obra mais qualificada para dominar a tecnologia externa e os prazos é que as indústrias fabrica 

os equipamentos sob encomenda, sem estoques, o que posterga o processo. 

É interessante observar que a morosidade na entrega da energia está diretamente 

ligada com a disponibilidade de linhas de transmissão e distribuição, que consiste em um 

problema mais grave, o qual começou a ser reduzido em virtude das linhas de transmissão, 

disponibilizadas em 2014. 

Com relação aos impactos acarretados pela atividade eólica, é interessante ressalvar 

seus aspectos positivos e negativos. Nessa subcategoria serão apresentadas as consequências 

para as mais diversas diretrizes, sejam elas de aspectos gerais, ambientais, sociais e 

econômicos para a comunidade ocasionada pela indústria eólica.  

O quadro 06 apresenta os aspectos gerais dos impactos relativos a energia eólica: 

 

Quadro 06 – Aspectos Gerais dos Impactos relativos a Energia Eólica. 

ASPECTOS GERAIS 

É uma fonte competitiva e barata (é a segunda fonte mais barata atualmente no Brasil, cujo primeiro 

lugar pertence às grandes hidrelétricas). 

Não consiste em uma fonte territorialmente excludente. Ou seja, é possível coexistir com outras 

atividades (inclusive agrícolas) na mesma área onde os parques estão instalados. 

Auxilia na garantia do fornecimento de energia. 

Auxilia na garantia do fornecimento de energia para o Sistema Interligado Nacional (SIN). 

A fonte eólica ajuda na conservação da água nos reservatórios das centrais hidrelétrica (complementar 

à fonte hidráulica). 

Incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias por instituições de pesquisa e desenvolvimento, 

Brasileiras. 

Redução dos encargos para o uso do sistema elétrico. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

O quadro 07 apresenta posteriormente os aspectos ambientais positivos e negativos 

ocasionados pela atividade de produção de energia proveniente dos ventos, energia eólica: 

 

Quadro 07 – Aspectos Ambientais positivos e negativos dos Impactos relativos a Energia Eólica. 

POSITIVOS NEGATIVOS 

É uma fonte renovável e limpa, com menor impacto 

ambiental; 

Espaços de zona turística são utilizados para 

parques eólicos; 

Não emite gases com efeito de estufa, durante a Transforma regiões sem uso humano para a 
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operação das usinas; ocupação, questão da poluição visual; 

Um pouco de impacto na instalação e após a instalação 

não há impactos.  

Um pouco de impacto na instalação e após a 

instalação não há impactos; 

A tecnologia sem caixa de transmissão mecânica, 

ausência de poluição sonora. A tecnologia sem caixa de 

transmissão mecânica, ausência de poluição sonora; 

Questão das consequências Fauna, relativo aos 

animais que vivem onde os parques ficam 

localizados, principalmente as aves; 

Os parques se localizam onde predomina a vegetação 

rasteira. 

Espaços de zona turística são utilizados para 

parques eólicos. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

Os fatores sociais e econômicos são extremamente significantes, uma vez que, ambos 

estão interligados e um fator exerce influência direta no outro. Partindo deste pressuposto, os 

impactos socioeconômicos foram analisados de forma conjunta e subdivididos em cada fase 

do desenvolvimento dos parques eólicos: Prospecção dos parques, construção e instalação e 

operação e manutenção. 

O quadro 08 apresenta posteriormente os aspectos socioeconômicos positivos e 

negativos ocasionados pela fase de prospecção de um parque eólico: 

 

Quadro 08 – Aspectos Socioeconômicos positivos e negativos da Prospecção de um Parque Eólico. 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Especulação Imobiliária (Proprietários de imóveis ) Especulação Imobiliária (Inquilinos). 

Aumento da necessidade de qualificação profissional 

com a criação de cursos específicos e treinamentos 
 

Recurso extra ao proprietário da área prospectada, para 

permitir a análise de condições atmosféricas (Medição 

de vento, direção de vento, umidade, pressão). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

O quadro 09 apresenta os aspectos socioeconômicos positivos e negativos 

ocasionados na fase de construção e instalação de um parque eólico: 

 

Quadro 09 – Aspectos Socioeconômicos positivos e negativos da Construção e Instalação de um 

Parque Eólico. 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Crescimento de comércios na área (Hotelaria 

alimentação, transportes, postos de gasolinas, oficinas, 

aluguéis de casas, entre outros); 

Ocupação sem planejamento e de maneira 

desordenada, (Drogas, prostituição, violência, 

agiotagem, estrutura temporária que será 

desmontada ou abandonada); 

Aumento de forma direta do PIB municipal onde antes 

famílias vivia do programa bolsa família e de forma 

indireta o PIB estadual; 

Aumento dos preços dos produtos e serviços 

oferecidos às pessoas nas comunidades, 

afetando diretamente a vida daqueles que não 

tem ligação com os parques. 
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Aumento de empregos;  

Implantação de projetos de cunho socioambiental nas 

cidades próximas aos empreendimentos. 
 

Fator econômico positivo para o dono da terra, com seu 

arrendamento, pelo ganho em torno de 1,5% do 

faturamento gerado (uma espécie de Royalties). Muitos 

hoje recebem entre R$ 700 e R$ 1000 no RN por mês 

por cada aerogerador instalado em suas terras; 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

Para o representante B, do CERNE: 

 

A média de investimentos por unidade de capacidade instalada (MW) é de R$ 4 

milhões investidos por MW, 1/3 disso é de compra local. No RN são foram 

investidos 9 bilhões, ou seja, 3 bilhões foi de movimentação na economia local 

(compras locais) e isso proporciona circulação de mais dinheiro na cidade e 

arrecadação de mais impostos. 

 

O quadro 10 apresenta os aspectos socioeconômicos positivos e negativos 

ocasionados na fase de operação e manutenção de um parque eólico: 

 

Quadro 10 – Aspectos Socioeconômicos positivos e negativos da Operação e Manutenção de um Parque 

Eólico. 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Oferece imposto indiretamente para o município, com o 

aumento de arrecadação de tributos e incentivos -

municípios onde os empreendimentos estão instalados 

(desenvolvimento da economia na comunidade); 

Após a construção poucos profissionais são 

efetivados (Emprega diretamente entre 7 e 10 

pessoas); 

O impacto econômico é indireto, pois existe opção de 

turismo em torno dos parques para os próximos anos (é 

muito incipiente e não explorado); 

Comunidades que ficaram sem passagem; 

Auxilia na fixação do homem no campo, porque garante 

o aumento de renda destas pessoas evitando que elas se 

desloquem para os grandes centros em busca de novas 

oportunidades; 

Falta de tempo para capacitar as pessoas da 

comunidade/região; 

Desenvolvimento dos cenários econômicos e 

estreitamento de relações internacionais, com a atuação 

de empresas estrangeiras no setor. 

Não gera nenhum imposto diretamente para o 

município, o imposto é gerado no consumo 

(consumidores) - Ponta Final, beneficiando quem 

precisa menos (produtores) do que outros 

(consumidores). 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

Segundo o representante F, da UFRN: 
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O imposto da energia elétrica no consumo, ao total, chega a 37% de ICMS, 

entretanto, caso seja extinto o imposto no consumo e seja cobrado na geração um 

percentual de 5% da energia gerada pelos parques, a arrecadação do ICMS do RN 

seria cinco vezes maior que a arrecadação atual e isso atraem indústrias, com uma 

arrecadação superior por parte do governo. 

 

Na penúltima subcategoria referente às questões gerais para o desenvolvimento da 

energia eólica, projeta-se o cenário futuro para o estado potiguar perante a realidade de 

parques contratados e em construção e as ações e políticas desenvolvidas. Para os próximos 

quatro anos, com efeito, supõe-se a instalação e a construção de uma grande quantidade de 

empreendimentos eólicos no RN. De fato, isso revela um cenário bastante positivo, tendo 

como base que ainda resta um potencial de aproximadamente 2/3 do total a ser explorado. 

De acordo com o representante A, da ABEEÓLICA, com as excelentes contratações 

ocorridas nos leilões de energia ocorridos nos anos de 2013 e 2014, está assegurada a 

empregabilidade e o desenvolvimento de empreendimentos para os anos subsequentes, de 

acordo com o calendário de cada leilão. Especificamente para o estado do RN, até o ano de 

2018, estão previstos para entrar em operação comercial, 83 parques eólicos, que totalizam 

2.190MW de potência instalada.  

O estado potiguar continuará a ser um dos estados com maior potência instalada, 

mantendo o bom desempenho, uma vez que, atualmente, figura como líder em todas as 

categorias (parques construídos, contratados, MW instalados, contratos futuros e em 

construção) e em número de aerogeradores instalados (Ultrapassou 1000 máquinas 

instaladas).  

Todavia, não se pode garantir a manutenção da liderança nesse quesito entre todos os 

estados, tendo em vista que outros, com maiores demandas e áreas (capacidade a ser 

explorada), estarem enfatizando suas políticas (que foram baseadas na política inicialmente 

desenvolvida no RN e aprimoradas posteriormente) com o objetivo de grandes expansões no 

setor de energia eólica. 

No entanto, a manutenção da liderança não é, de fato, certa, pois depende do 

empenho, de ser atrativo e competitivo e da nossa geografia, uma vez que, com a manutenção 

da política pública atual. a redução do crescimento é inevitável frente ao aumento de 

competitividade nos leilões com o crescimento dos outros estados e em virtude de que, em 

algum momento, vamos ser ultrapassados partindo do princípio que os outros estados têm 

muito mais terras a ser exploradas. Desta forma, vale ressaltar a existência dessa limitação 

geográfica na questão da competitividade com os outros estados.  
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Como fatores positivos, é possível citar ainda a previsão de conclusão de linhas de 

transmissão e distribuição e a construção de outras linhas para atender a demandas futuras. 

(Linhas de transmissão andar paripasso com a geração). Paralelo a isso, espera-se uma maior 

atenção por parte da política estadual e o direcionamento por parte do governo no sentido de 

conceder maior atenção e incentivos financeiros a esse setor. 

Na última subcategoria referente às questões gerais do RN, alinhada com a anterior, 

projeta-se o cenário futuro para os estados do Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul, notadamente 

os principais concorrentes do RN. O cenário também é bastante positivo, pois os estados 

anteriormente citados obtiveram bons desempenhos nos últimos leilões de energia eólica, 

permitindo inclusive, projetar para o futuro ultrapassar o estado potiguar e competir pela 

liderança no tocante a capacidade eólica instalada. 

O bom desempenho por parte dos estados da Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul nos 

últimos leilões é proveniente de diversas vantagens como: infraestrutura, incentivos fiscais e 

uma capacidade maior a ser explorada, justificada por uma maior dimensão geográfica. 

Para o ano de 2018, estão previstos no Estado da Bahia a entrada em operação 

comercial de 115 parques eólicos (2.691,2 MW), enquanto para o estado do Ceará, 47 parques 

(1.070,5 MW), e para o estado do Rio Grande do Sul 53 parques eólicos (1.042,5MW). 

Assim, projeta-se o crescimento da capacidade instalada dos estados da BA, CE, RS 

e do RN nos próximos anos, entretanto, o sucesso nos próximos leilões de energia eólica 

estará interligado à infraestrutura oferecida, com as ações e políticas públicas que sejam 

implementadas nesses estados. É possível que, em médio ou longo prazo, os outros estados 

ultrapassem o RN em número de parques e em capacidade instalada em seus respectivos 

territórios.  

Os estados da Bahia e do Ceará, além de políticas estaduais delineadas ao setor, 

criaram secretarias específicas e aprimoraram o trabalho de instituições responsáveis pela 

fiscalização e liberação de licenças ambientais de instalação e funcionamento. (ABEEÓLICA, 

2014). 

A grande vantagem dos estados citados em relação ao RN é a viabilidade portuária, 

que permite escoamento da produção e importação de máquinas, além de equipamentos e 

ferramentas externos. Estes estados possuem portos que permitem um bom alicerce no 

desenvolvimento do setor eólico: 

 

 Ceará: Pecém; 

 Bahia: Camaçari; 
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 Pernambuco: Suape; e 

 Rio Grande do Sul: Rio Grande; Porto Alegre; Porto de Estrela e Porto de Pelotas. 

 

O quadro 11 a seguir apresenta um resumo das principais políticas e ações para o 

desenvolvimento da energia eólica em nível estadual relacionadas aos aspectos gerais e suas 

respectivas subcategorias: 

 

Quadro 11 – Resumo dos Resultados das Políticas Públicas e Ações de incentivo para o desenvolvimento 

da energia eólica em nível estadual da Categoria de Conteúdo referente aos Aspectos Gerais. 

SUBCATEGORIAS RESULTADOS 

Incentivos no RN para as empresas do 

setor eólico 

Incentivos de caráter fiscal ou setorial são praticamente nulos 

Não existe uma secretaria, comissão ou grupo específico para a 

energia eólica 

Os Programas de Incentivos são o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (PROADI) e o 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial pelo incentivo 

do Gás Natural (PROGÁS), que não mais efetivos e estão 

defasados 

Como atrair empresas produtoras e 

administradoras de equipamentos 

para o Rio Grande do Norte 

Atrativos à estrutura física 

Atualização do seu atlas eólico 

Incentivos fiscais 

Estímulo à capacitação de mão de obra e à pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) nas instituições de ensino 

Desenvolvimento do Parque Tecnológico de Energia no RN 

Fatores determinantes para o setor se 

consolidar no RN 

Se o ponto de referência for a construção e implantação dos parques 

eólicos, pode-se dizer que o setor está consolidados 

Se o ponto de referência for a instalação de indústrias no RN, 

afirma-se que, de fato, nem se iniciou a consolidação (Fábricas 

Itinerantes) 

O estado deve garantir um sistema de transmissão e distribuição e a 

construção de novas linhas para atender a demanda da geração 

Implantação do Parque Tecnológico de Energia 

Prazo para Entrega dos Projetos 

Não há morosidade nos prazos de entrega → Multas e penalizações 

(Comprar a quantidade de energia estabelecida em contrato e 

entregar a concessionária estadual) 

Aspectos a serem melhorados → Licenças ambientais 

Morosidade na entrega de energia  → Linhas de Transmissão e 

Distribuição 

Projeção Futura para o RN 

O RN continuará a ser um dos estados com maior potência 

instalada 

Instalação e a construção de uma grande quantidade de 

empreendimentos eólicos no RN 

Como fatores positivos têm-se a previsão de conclusão de linhas de 

transmissão e distribuição e a construção de outras linhas para 



145 

 

atender a demandas futuras 

Espera-se uma maior atenção por parte da política estadual 

A manutenção da liderança da capacidade instalada para o RN é 

incerta, visto que: 

 Outros estados com maiores demandas e áreas 

 (capacidade a ser explorada) estarem enfatizando suas 

políticas; 

 O RN precisa ser atrativo e competitivo nos leilões; 

 Limitação geográfica da capacidade ainda a ser 

explorada. 

Projeção Futura para BA, CE e RS 

Projeta-se o crescimento da capacidade instalada dos estados. 

Ultrapassar o RN: 

 Políticas estaduais; 

 Criação de secretarias específicas; 

 Infraestrutura e Logística (Estradas e Portos). 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

Na esfera estadual, as categorias de conteúdo agrupadas de acordo com as 

características visando uma análise mais detalhada e específica foram: ambiental, de 

infraestrutura, logística, recursos humanos e de pesquisa. 

 

5.2.2 Aspectos Ambientais 

 

Na categoria de conteúdo ambiental, as subcategorias estão relacionadas com: 

 

 Os aspectos relativos a avaliação do processo de licenciamento ambiental por 

parte dos respondentes e em sua opinião; 

 O que poderia ser feito para encurtar o tempo desses licenciamentos. 

 

Na categoria de conteúdo ambiental, o Rio Grande do Norte é um dos estados com 

capacidade de melhoria, neste aspecto. Com relação a primeira subcategoria, sobre os 

processos de licenciamentos, o RN já obteve mais êxito, porque, na realidade atual, são 

sempre demorados, devido a uma grande burocracia em seu procedimento e por gerarem 

falhas estruturais nos órgãos ambientais.  

A carência de critérios e uniformização de indicadores na análise dos relatórios, 

somados aos desafios internos são justificados pelas altas burocracias nos processos e 

limitação de análise dos projetos do IDEMA/IFAM, devido a uma demanda de análises 
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superior a capacidade máxima de atendimento por parte dos órgãos (oferta), devido a carência 

de recursos com mão de obra, máquinas insuficientes e estrutura inferior a necessária. 

Um dos problemas ambientais relativos ao processo de licenciamento dos parques foi 

resolvido. Os parques eólicos eram licenciados até o segundo semestre de 2014, por meio das 

Resoluções Conama 01/86 e 237/97, e demais Resoluções correlatas. Deste modo, desde o 

ano de 2011, o setor eólico, ao lado dos Ministérios e outras instituições governamentais, 

empenharam-se na redação e publicação de uma Resolução específica em nível do Conama 

para licenciar empreendimentos eólicos, justificada pelas especificidades deste tipo de 

empreendimento. Este esforço resultou na publicação, em Julho/2014, da Resolução Conama 

Nº462/2014, a qual disciplina o licenciamento de empreendimentos eólicos terrestres.  

Esta resolução tem como finalidade atender ao principal pleito do setor que consiste 

no licenciamento ambiental, via de regra por processo simplificado, e em situações de 

potencial de impacto em ambientes mais sensíveis, a partir de estudo e relatório de impacto 

ambiental (EIA/Rima). A fase atual é de alinhamento de entendimentos dos diversos Órgãos 

Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs) para o conteúdo desta Resolução e correta aplicação 

desta disposição.  

Os principais aspectos da nova Resolução Conama Nº462/2014 são: 

 

 Necessidade de EIA-Rimas é limitada a parques eólicos em áreas de preservação 

permanente (APPs) e entornos, como dunas móveis e mangues; 

 Projetos de pequeno e médio porte, fora de áreas sensíveis, entre 15 e 50 MW, 

são exigidos relatórios ambientais simplificados (RAS); 

 Projetos de Grande Porte, também em áreas seguras ambientalmente, com a 

exigência de um relatório um pouco mais detalhado, o chamado RCA (Relatório 

de Controle Ambiental); 

 Ideia de expandir os empreendimentos para o interior do estado com menor 

impacto ambiental, ventos de menor velocidade, porém mais constantes. 

 

De acordo com o diretor geral do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente (IDEMA) do RN, Jamir Fernandes, a nova Resolução do CONAMA vem ao 

encontro da política estadual para facilitar a desburocratizar os licenciamentos (O estado 

possui a Lei estadual de 2004, revisada em 2006) (BRASIL ENERGIA, 2014). 

A segunda subcategoria inserida na categoria ambiental, a redução do tempo de 

licenciamento dos parques, pode ocorrer desde que as autoridades entendam com maior 
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conhecimento o que é o setor, para a formação de especialistas com perfil e conhecimentos 

direcionados para a área, porque os licenciamentos são de alta complexidade.  

As demandas dos leilões ainda são de fato sazonais e, na realidade, é muito difícil a 

montagem de equipes em função desses picos de demanda. O ideal é a manutenção de um 

quadro médio que atenda esses períodos de pico, porque os órgãos hoje não possuem 

capacidade para o atendimento das demandas. O dimensionamento e a contratação de mais 

pessoal nos órgãos ambientais (IDEMA, IFAM, Corpo de bombeiros), que muitas vezes 

priorizam os empreendimentos eólicos, são fundamentais para atingir a intenção de atender a 

demanda, que além de alta é diversificada e dividida em três momentos: 

 

 Licenciamento Prévio - Para concorrer no leilão;  

 Licenciamento de Instalação - Para colocar os projetos de pé dos Leilões 

anteriores; e 

 Licenciamento de Operação - Para dar início a operação dos primeiros 

empreendimentos que foram iniciados. 

 

Outro ponto a ser destacado é a inexistência de incentivo específico para as empresas 

do setor eólico, quanto ao licenciamento ambiental. Porém, as taxas dos OEMAs dos diversos 

estados são variadas, conforme pode ser observado na tabela 05 a seguir: 

 

Tabela 05 – Preços das Licenças Ambientais dos Parques Eólicos nos Principais Estados. 

ESTADOS 
LICENÇA PRÉVIA 

(LP) 

LICENÇA DE 

INSTALAÇÃO  

(LI) 

LICENÇA DE 

OPERAÇÃO  

(LO) 

RN R$ 659,27 R$ 988,89 R$ 988,89 

PB R$ 3.906,09 R$ 7.667,83 R$ 5.552,57 

BA R$ 853,20 R$ 853,20 R$ 853,20 

CE R$ 3.810,51 R$ 7.390,83 R$ 5.388,60 

PI R$ 762,00 R$ 1.016,00 R$ 1.270,00 

RS R$ 34.462,59 R$ 107.348,13 R$ 101.599,11 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da ABEEÓLICA (2015). 

 
 

Considerando as taxas de análises dos estudos das licenças ambientais por parte dos 

OEMAs e a emissão das licenças, pode-se considerar os preços aplicados no RN um incentivo 

à atratividade de instalação destes empreendimentos no estado, haja vista que os preços aqui 

aplicados estão entre os mais baixos neste tipo de atividade. 
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O quadro 12 a seguir, apresenta um resumo das principais políticas e ações para o 

desenvolvimento da energia eólica em nível estadual relacionadas aos aspectos ambientais e 

suas respectivas subcategorias: 

 

Quadro 12 – Resumo dos Resultados das Políticas Públicas e Ações de incentivo para o desenvolvimento 

da energia eólica em nível estadual da Categoria de Conteúdo referente aos Aspectos Ambientais. 

SUBCATEGORIAS RESULTADOS 

Processo de licenciamento ambiental 

por parte dos respondentes 

O RN já foi melhor neste aspecto, pois os processos são demorados 

pela alta burocracia e falhas estruturais nos órgãos ambientais; 

Órgãos ambientais sem capacidade de atendimento da demanda; 

Carência de recursos de mão de obra qualificada e em quantidade 

suficiente.  

O que poderia ser feito para encurtar 

o tempo desses licenciamentos? 

Formação de mão de obra especializada para a demanda necessária; 

Formação de um quadro fixo para atender a demandados 

licenciamentos (Prévio / Instalação e Construção / Operação) 

quando necessários. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

5.2.3 Aspectos de Infraestrutura 

 

Na categoria de conteúdo referente à infraestrutura, as subcategorias inseridas são 

aquelas relacionadas com: 

 

 As vantagens em infraestrutura disponibilizadas pelo Rio Grande do Norte; e 

 Os gargalos referentes à infraestrutura no RN. 

 

Na primeira subcategoria de conteúdo, à infraestrutura o estado do Rio Grande do 

Norte apresenta como vantagens o relevo do estado ser favorável, a acessibilidade boa das 

áreas, as áreas geograficamente interessantes e as estradas (rodovias) que mesmo sendo 

deficitárias, tem boas características, haja vista que são baseadas em muitas retas e poucas 

curvas, o que facilita o transporte dos componentes, peças, máquinas, equipamentos e 

ferramentas.   

Na segunda subcategoria de conteúdo, ligada à infraestrutura, os gargalos são: 

ausência de um porto no RN capaz de permitir o fluxo de cargas de grande porte; estradas 

deficitárias que precisam de manutenção e sua duplicação, em alguns casos; e linhas de 

transmissão e distribuição, indispensáveis para a entrega de energia às concessionárias 

estaduais. 



149 

 

Houve uma mudança no marco regulatório no setor de linhas de transmissão e 

distribuição que mudou o cenário. Ainda no ano de 2014, a Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco (CHESF) construiu algumas linhas de transmissão e algumas subestações. Essas 

alterações foram aperfeiçodas, significativamente em 2014 e, ainda, possibilitaram uma 

projeção positiva para os próximos anos com a construção de novas linhas e subestações. 

Segundo a representante A, da ABEEÓLICA, é necessário a atualização do Atlas 

Eólico do estado e, se possível, um encontro do setor com o governo para o debate sobre os 

gargalos e desenvolvimento da energia eólica no Estado. Na opinião da mesma: 

 

A Instalação de comunidades nas beiras das estradas implica no aumento de riscos 

de acidentes, a presença de cavalos, burros e cães na beira das estradas, que podem 

provocar acidentes graves e a redução drástica no limite de velocidade, justificada 

pela proximidade das comunidades às estradas são fatores que interferem na parte de 

infraestrutura no tocante a parte da malha viária. 

 

O quadro 13 a seguir apresenta um resumo das principais políticas e ações para o 

desenvolvimento da energia eólica em nível estadual relacionadas aos aspectos de 

infraestrutura e suas respectivas subcategorias: 

 

Quadro 13 – Resumo dos Resultados das Políticas Públicas e Ações de incentivo para o desenvolvimento 

da energia eólica em nível estadual da Categoria de Conteúdo referente aos Aspectos de Infraestrutura. 

SUBCATEGORIAS RESULTADOS 

As vantagens em infraestrutura 

disponibilizadas pelo Rio Grande do 

Norte (RN) 

Relevo favorável; 

Acessibilidade de boas áreas; 

As áreas geograficamente interessantes e as estradas (rodovias) que 

não são totalmente ruins. 

Os gargalos referentes à 

infraestrutura no estado do Rio 

Grande do Norte 

Linhas de transmissão e distribuição; 

Ausência de um porto (Fluxo de cargas de grande porte); 

Estradas e rodovias deficitárias. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

5.2.4 Aspectos Logísticos 

 

Na categoria de conteúdo referente à logística, diretamente interligada com a 

categoria anterior (infraestrutura), as subcategorias inseridas são: 
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 As questões associadas às melhorias nos problemas de linhas de transmissão e 

distribuição; e  

 O que o estado potiguar poderia realizar para melhorar as questões referentes aos 

transportes. 

 

Inserido na primeira subcategoria, as linhas de transmissão e distribuição 

representavam problemas na questão de infraestrutura e logística até setembro de 2014 no 

Estado do RN. No entanto, o problema foi superado com o novo marco regulatório, com a 

construção de uma linha de 230 Kv e outra de 500 Kv (Touros/RN - Campina Grande/PB). 

Nesse aspecto, na visão da representante A, da ABEEÓLICA: 

 

A inexistência de conexão de alguns parques eólicos é justificada pelo crescimento 

rápido e virtuoso deste setor. Contudo, este descompasso nos cronogramas de 

construção das linhas de transmissão e dos parques eólicos, foi solucionado no ano 

de 2014, com a conexão destes parques. 

 

A superação deste problema, para as demandas futuras pode ser obtida por meio do 

licenciamento ambiental prévio dos parques, já que, sabe-se que se desenvolverão usinas de 

geração de energia, e a inclusão de cláusula nos editais dos leilões de ter conexões próximas 

aos projetos habilitados para participarem destes leilões, reduzindo assim o risco de 

desconexão.  

Outra medida já iniciada é a realização dos leilões de transmissão para as regiões 

onde o potencial eólico é conhecido com base nos projetos já em desenvolvimento. Com isso, 

quando o leilão de geração for realizado, as linhas de transmissão já teriam sido leiloadas, 

proporcionando maior previsibilidade e planejamento.   

O Governo do Estado do RN pretende mudar a forma de realizar o licenciamento 

ambiental de projetos de linhas de transmissão de energia. A mudança, por sua vez, tem o 

propósito encerrar o atraso generalizado que envolve os principais projetos de transmissão do 

país, comprometendo o abastecimento de energia da população e o equilíbrio financeiro dos 

contratos firmados com as concessionárias.  

Na verdade, a medida consiste em antecipar a realização dos estudos de 

licenciamento, antes dos projetos serem licitados e contratados pelas empresas. No modelo 

atual, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) realiza um levantamento básico de 

informações sobre viabilidade financeira e ambiental do projeto (CERNE, 2014). 
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O Estado do Rio Grande do Norte, visando sanar os problemas referentes às linhas de 

transmissão e distribuição, deve ter uma maior participação nos leilões destas respectivas 

linhas e fazer um acompanhamento paripasso de todas as obras junto com o governo federal, 

o Ministério de Minas e Energia (MME), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e 

a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).  

Essa parceria tem o intuito de contribuir com a finalização das obras, bem como de 

sua entrega dentro do prazo previsto. Além disso, ambiciona exigir que se assegure o 

dimensionamento para atender à geração futura, como por exemplo, o leilão de linhas 

realizado em 2014, que foi o quesito onde o estado falhou entre 2011 e 2012.  

No início de 2015, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) acaba de divulgar uma 

lista com uma série de obras a serem realizadas que são necessárias para garantir a chegada de 

energia dos ventos do nordeste aos consumidores do sudeste, onde se encontra maior parte da 

demanda. Os estudos apontam investimentos de R$ 6 bilhões em 4.087 km de novas linhas de 

transmissão para ampliar o alcance entre os estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais e Espírito 

Santo, além de mais R$ 600 milhões para interligações regionais com 1,2 mil Km de novas 

redes entre os estados do nordeste, com previsão para conclusão dos projetos no ano de 2019 

(CERNE, 2015). 

Na segunda subcategoria inserida na categoria de conteúdo da logística, a perspectiva 

dos representantes dos transportes é um fator preponderante, tanto nas questões logísticas, 

como na de infraestrutura. O estado potiguar, infelizmente, age equivocadamente nesse 

quesito, inclusive, pode-se considerar o principal ponto dentre todos a ser enfatizado e um dos 

agravantes para o decrescimento do desempenho nos últimos leilões de energia, uma vez que, 

é desfavorável para a demanda de tráfego especial (Torres/Pás/Naceles). 

A fonte de transporte aéreo não seria compatível para equipamentos da indústria 

eólica. O Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, na realidade, contribui muito 

pouco para o transporte de cargas, peças, máquinas, equipamentos e ferramentas porque o 

projeto original de ser um grande aeroporto de carga da América Latina foi abandonado e 

alterado por outros fatores políticos. Se o projeto fosse mantido e concluído, o RN hoje 

poderia estar desenvolvendo um pólo de transporte de qualidade de eletroeletrônicos, 

equipamentos com grande valor agregado. 

Uma boa opção para a utilização do aeroporto de São Gonçalo do Amarante é 

repensar o objetivo do aeroporto e tentar adequá-lo a essa política industrial, para que ele 

contribua, do ponto de vista logístico, com o desenvolvimento industrial do RN. 
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A malha ferroviária seria bastante útil para as pretensões de desenvolvimento 

industrial do estado potiguar, entretanto, a sua inexistência atrapalha os planos no RN. 

Cogitou-se o posterior desenvolvimento de uma malha com essas características, porém foi 

descartado, uma vez que o projeto, do ponto de vista econômico-financeiro, não se pagaria o 

investimento inicial, uma vez que, fosse voltado exclusivamente para a indústria eólica. Seria 

interessante, caso fosse para transporte de mais de um tipo de indústria, dessa forma, se faz 

necessário um estudo estratégico por parte do governo do estado em função do perfil 

econômico de cada região, com estudo de viabilidade para analisar a capacidade da malha 

ferroviária para os tipos de indústrias existentes e para as regiões desses tipos de indústrias. 

As principais malhas de transporte são a portuária e a viária, que seriam responsáveis 

pelo transporte dos portos até os parques e permitiriam a redução dos custos. Todavia, como 

já mencionado anteriormente, nesse ponto, o estado RN sofre com grandes problemas devido 

a deficitária e pouco eficiente destas malhas. 

A malha portuária representa o maior problema na dimensão logística para o estado 

do Rio Grande do Norte. O porto de Natal/RN não é apropriado para grandes equipamentos, 

devido a ser confinado por terra. É impossível sua utilização para o transporte de grandes 

máquinas, equipamentos e granéis. A cidade contorna o porto de forma a impossibilitar 

conceber carretas e veículos de grande porte (Exemplo: Transporte de Ferro, Clínquer e 

Cimento).  

Em conformidade com o representante B, do CERNE: 

 

O porto de Natal/RN, além do confinamento por terra, também é confinado para o 

comércio externo por mar, uma vez que, não aproveita de forma correta a 

localização geográfica privilegiada “de frente para o mundo” e se comporta como se 

tivesse “de costas para o mar”. Uma saída inteligente seria transformar o porto atual 

para um porto boutique, um porto reservado para containers de cargas nobres, 

containers refrigerados e climatizados e para passageiros.Outra saída complementar 

a apresentada anteriormente seria a construção de um terminal marítimo oceânico 

(porto) de qualidade, com maior profundidade, com boa localização e acessibilidade, 

para o transporte de algum componente, máquina, ferramenta, equipamento no 

sentido do porto (mar) para os parques eólicos localizados em terra. 

 

Essa construção tem como objetivo melhorar o escoamento da produção que atinge 

vários mercados, entre eles, o da energia eólica. O desejo é que ele possa ser ligado aos 

distritos industriais, levando em consideração a questão da maritimidade e a importância do 
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desenvolvimento em conjunto de estradas e rodovias adjacentes facilitando o escoamento, 

dado que é impossível andar nas avenidas principais da cidade de Natal/RN. 

Segundo o mesmo, representante B, do CERNE: 

 

Construir um novo terminal portuário no litoral norte com o tamanho, por exemplo, 

de um terço do tamanho do porto de Pecém/CE ou Suape/PE, com capacidade de 

atender cargas de grande porte e granéis, com a finalidade de atender ao mercado 

local e quando o mesmo se esgotasse, a estrutura permitiria conforto, segurança e 

acesso ao mercado mundial pela localização geográfica para exportar produtos para 

outros lugares e principalmente fornecer a opção para o recebimento de cargas de 

grande porte, incluindo, componentes de parques eólicos (torres, pás, nacele). 

 

Para o representante D, do Governo do Estado do RN, a contribuição do governo 

anterior, que encerrou seu mandato em 2014, foi a contratação de estudos para definir a área 

ideal de implementação desse novo porto. Neste sentido, o novo governo, com sua gestão 

iniciada no ano de 2015, se comprometeu, em suas propostas de campanha, a construir o novo 

porto. 

A malha viária (rodoviária) é imprescindível, pois é a forma de transporte dos portos 

até os empreendimentos. É o segundo problema logístico de transportes, após a malha 

portuária, já que, a malha viária mesmo que existente é deficitária com estradas estreitas, 

esburacadas e de má qualidade.  

As rodovias que atravessam o estado são deficitárias e necessitam de reformas, 

manutenção e duplicação de BR´s, como a 304 (até Mossoró/RN) e a 406 (para Ceará-

Mirim/RN). Paralelo a isso, deve ser feito estudos para saber a necessidade de se construir 

uma via livre de escoamento do porto para as estradas que desembocam nas BR´s para 

facilitar o acesso a empresas e indústrias. 

O governo do estado poderia solicitar ao governo federal a adequação das rodovias 

para atender às necessidades logísticas, adequando vias para caminhões de tamanhos 

padronizados para escoar os containers que saem do porto. Além disso, seria possível a 

requisição de uma reforma nas estradas e em áreas adjacentes, somada à duplicação de 

algumas rodovias federais e estaduais como, por exemplo, a BR 304 (Natal/RN – 

Fortaleza/CE) e a BR 406 (Natal/RN – Macau/RN) para permitir que essas estradas retas 

desemboquem no caminho dos parques. 

Partilhando da mesma ideia, a representante A, da Associação Brasileira de Energia 

Eólica (ABEEÓLICA), acrescenta que: 
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O RN poderia contribuir para o fluxo das cargas eólicas por meio da uniformização 

das exigências e regras municipais para transporte destas cargas, juntamente com 

melhorias nas condições das estradas em todo o estado, e aumento da fiscalização e 

melhoria nos processos de concessão de áreas para a construção de residências nas 

proximidades das estradas principais. 

 

Vale salientar que as implicações logísticas representam um desincentivo para o 

desenvolvimento do setor eólico no RN de forma indireta, uma vez que, esses gargalos 

retromencionados interferem diretamente na decisão de investimento por parte dos 

investidores dos parques eólicos e das empresas na localização de suas indústrias. Os gargalos 

logísticos proporcionam um aumento considerável dos custos em virtude de incrementar as 

despesas com transportes de componentes de parques eólicos e de máquinas, equipamentos e 

ferramentas.  

O quadro 14 a seguir apresenta um resumo das principais políticas e ações para o 

desenvolvimento da energia eólica em nível estadual relacionadas aos aspectos logísticos e 

suas respectivas subcategorias: 

 

Quadro 14 – Resumo dos Resultados das Políticas Públicas e Ações de incentivo para o desenvolvimento 

da energia eólica em nível estadual da Categoria de Conteúdo referente aos Aspectos Logísticos. 

SUBCATEGORIAS RESULTADOS 

Melhoria nos problemas de linhas de 

transmissão e distribuição 

Representavam problemas na questão de infraestrutura e logística 

até setembro de 2014 no estado do RN 

No entanto, o problema foi temporariamente superado com o novo 

marco regulatório 

Interligação com as licenças ambientais para saber a necessidade da 

localização de novas linhas 

Leilões de linhas de transmissão e distribuição 

Acompanhamento paripasso do governo estadual de todas as obras 

junto com o governo federal, o Ministério de Minas e Energia 

(MME), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

Melhoria nas questões referentes aos 

transportes 

A fonte de transporte aérea não seria compatível com o transporte 

de equipamentos para a indústria eólica 

Inexistência da malha ferroviária para esse fim 

O Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, na 

realidade, contribui muito pouco para o transporte de cargas, peças, 

máquinas, equipamentos, ferramentas porque o projeto original foi 

abandonado 

O porto de Natal/RN não é apropriado para grandes equipamentos, 

devido a ser confinado por terra, é impossível utilizar para o 
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transporte de grandes máquinas, equipamentos e granéis 

A malha rodoviária é o segundo problema logístico, já que a mesma 

existente é deficitária com estradas estreitas, com buracos e de má 

qualidade 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

5.2.5 Aspectos Econômico-Financeiros 

 

Na categoria de conteúdo referente às questões econômico-financeiras, as 

subcategorias inseridas são: 

 

 Aos incentivos fiscais desenvolvidos no setor; 

 Os benefícios econômico-financeiros disponibilizados pelo estado do RN; 

 As linhas de financiamentos existentes para empresas do setor; e a 

 Questão da redução de custos de implantação dos parques eólicos e redução de 

custos dos componentes de uma torre eólica. 

 

As questões específicas econômico-financeiras são de suma importância, uma vez 

que permitem o financiamento e desenvolvimento da cadeia como um todo.  Na primeira 

subcategoria referente às questões fiscais, o estado potiguar segue o que é feito em nível 

nacional, estabelecido pela política do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), 

já descrita anteriormente na primeira categoria de conteúdo, a categoria relacionada às 

questões em nível nacional. 

A Lei 10.762/2003, regulamentada pela resolução normativa 77/2004 da ANEEL, 

segundo a qual, entre outras providências, estabelece descontos nas tarifas de uso dos sistemas 

elétricos de transmissão e distribuição para os aproveitamentos de energias renováveis, sendo 

50% para eólica.  

É interessante ressaltar que não existe a aplicação de incentivos fiscais em nível 

estadual, o que é realizado é a aplicação da política do CONFAZ sobre o ICMS apresentado 

anteriormente. Segundo a representante A, da ABEEÓLICA, o setor eólico conta com a 

isenção do ICMS (Convênio Confaz 101/97) e também com a isenção do PIS/PASEP e da 

COFINS através do Regime de Incentivos para o desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI). 

As Portarias 274 e 310 estabelecem as condições sobre a adesão dos projetos de 

geração e transmissão de energia elétrica em Regime Especial de Incentivos para o 
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Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), que prevê a suspensão de PIS/COFINS sobre a 

implantação de projetos de infraestrutura.  

O Regime de Incentivos para o desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) já 

auxiliou na atração e implantação de projetos eólicos para o RN, como aconteceu em 2014, 

com os projetos Cabeço Preto III e Cabeço Preto V da empresa GESTAMP que serão 

localizados em João Câmara/RN; Macambira I, em Santana do Mato/RN; Macambira II em 

Lagoa Nova/RN e outra usina eólica pertencente a empresa Rialma Eólica Seridó III, que será 

localizado entre Tenente Laurentino Cruz/RN e São Vicente//RN (CERNE, 2014).  

Esses incentivos existentes têm o objetivo de promover o desenvolvimento da cadeia 

eólica no Brasil, porém, vale salientar que não é sempre interessante a isenção do ICMS sobre 

a importação de equipamentos, uma vez que, em certo nível a permanência do estímulo faz 

com que se incentive de forma indireta o emprego fora do país, tanto no que se diz respeito ao 

imposto sobre importação (II), imposto sobre os produtos Industrializados (IPI) e Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é estadual. 

A indústria eólica, quando comparada a outras indústrias, terá menores incentivos 

fiscais, uma vez que, os mesmos são fornecidos para as indústrias que proporcionam maior 

crescimento local e geração de um maior número de novos empregos fixos e não itinerantes 

como é o caso da energia eólica, conforme os estudos de SIMAS & PACCA (2013). No 

estado existem incentivos fiscais para as cadeias mais tradicionais como carcinicultura e a 

indústria salineira. 

Os incentivos existentes são os nacionais, por parte dos governos federal e estaduais, 

em menor proporção. Esse estímulo é pertinente para o desenvolvimento da nossa matriz 

energética, e não sujar a nossa matriz (Energia Termelétrica). 

Os principais fatores econômico-financeiros que funcionam como motor para o 

desenvolvimento do setor eólico no Brasil são as linhas de financiamentos disponíveis no 

mercado, anteriormente explicados na primeira categoria de conteúdo, referente aos aspectos 

em nível nacional. 

Essas linhas de financiamentos, em menor parcela do Bando do Brasil (BB) e da 

Caixa Econômica Federal (CEF) e em maior parcela do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), são bastante atrativas e tem a finalidade de funcionar como 

“motor” que impulsiona o desenvolvimento do setor eólico, haja vista, que não existe esse 

mecanismo de financiamento de até 75% do projeto com juros baixosem outros países. 

Outra subcategoria inserida na categoria econômico-financeira é a questão da 

redução dos custos, permitindo a competitividade desse tipo de energia perante as outras nos 
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leilões de energia. Para a redução dos custos de instalação dos parques, é necessário um 

estudo mais detalhado (elaborado) de todos os custos incidentes na cadeia produtiva como um 

todo para em seguida tentar enxugar alguns custos. É uma temática que engloba vários 

profissionais para tentar ver onde pode haver redução nos custos. 

Na esfera estadual, as obras de infraestrutura, como as malhas viária e portuária, a 

questão fiscal e tributária contribuem de forma significativa para esta redução dos custos de 

instalação dos parques. 

Se o referencial for a redução dos custos com a produção de componentes dos 

parques eólicos (Torre, turbina, nacele e base do parque), se faz necessário o desenvolvimento 

de mais pesquisas e inovações tecnológicas para atingir essa almejada redução. Nesse cenário, 

portanto, surge a diretriz de se desenvolver tecnologias novas e próprias a nossas 

especificidades (cenário brasileiro).  

Outros fatores também interferem nesses custos, como por exemplo, os próprios 

incentivos fiscais, instalação de indústrias da cadeia eólica no estado potiguar, além do ganho 

de escala com a disseminação maior da atividade e a melhoria nas questões de logística e 

infraestrutura. 

O quadro 15 a seguir apresenta um resumo das principais políticas e ações para o 

desenvolvimento da energia eólica em nível estadual relacionadas aos aspectos econômico-

financeiros e suas respectivas subcategorias: 

 

Quadro 15 – Resumo dos Resultados das Políticas Públicas e Ações de incentivo para o desenvolvimento 

da energia eólica em nível estadual da Categoria de Conteúdo referente aos Aspectos Econômico-

Financeiros. 

SUBCATEGORIAS RESULTADOS 

Incentivos fiscais desenvolvidos no 

setor / Benefícios econômico-

financeiros 

 

Segue o que é estabelecido pela política do CONFAZ; 

Isenção do ICMS (Convênio Confaz 101/97); 

Isenção do PIS/PASEP e da COFINS, por meio do Regime de 

Incentivos para o desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI). 

Linhas de financiamentos existentes 

para empresas do setor 

Linhas do BNDES (Juros baixos); 

Linhas bancos privados (Juros mais altos). 

Redução de custos de implantação dos 

parques eólicos e dos componentes de 

uma torre 

 

Ligado a obras de infraestrutura; 

 

Mais pesquisas e Inovações Tecnológicas. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 
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5.2.6 Recursos Humanos (mão de obra) 

 

Na categoria de conteúdo referente aos recursos humanos, estão inseridas as 

seguintes subcategorias: 

 

 Identificação das instituições de ensino e quais cursos ofertados na área; 

 A existência ou não de mão de obra qualificada para o setor; e 

 O que estas instituições de ensino poderiam realizar para contribuir para uma 

maior qualificação de mão de obra no setor. 

 

Na primeira subcategoria, inserida na categoria de conteúdo dos recursos humanos, 

referente ao desenvolvimento de mão de obra, afirma-se a existência de algumas instituições 

de ensino para qualificação e desenvolvimento de mão de obra qualificada a ser absorvida 

pelo setor.  

Essa mão de obra pode ser subdividida em profissões diretamente ligadas ao setor 

eólico como os técnicos em algum aspecto da energia eólica como, por exemplo, técnico em 

energia eólica e profissões indiretas que são aquelas absorvidas pelo mercado naturalmente 

como: contadores, advogados, engenheiros civis e eletricistas, entre outros.  

No Estado do RN destacam-se as seguintes instituições de Ensino: 

 

 Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE): 

o Na área de empreendedorismo de micro e pequenas empresas que prestam 

serviços para esse setor; 

 Escola Profissionalizantes do Governo do Estado; 

 CTGÁS-ER/SENAI: 

o Tecnologia em Energia Eólica (20 Horas); 

o Tecnologia em Geração Eólica (32 Horas); 

o Medição Anemométrica para Energia Eólica (40 Horas); 

o Sistemas Elétricos aplicados a Parques Eólicos (20 Horas); 

o Normalização e desempenho de Aerogeradores (20 Horas); 

o Legislação Ambiental aplicada à Implantação de Parques Eólicos (20 

Horas); 

o Especialização Técnica de Nível Médio em Energia Eólica (380 Horas). 
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 Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN): 

o Curso de Graduação: Tecnologia em Energias Renováveis; 

o Técnico em Eletrotécnica; 

o Técnico em Mecânica 

 Universidade Potiguar (UNP) 

 Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) 

o Economia 

o Contabilidade 

o Direito 

o Estudos de Impactos Ambientais 

 Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) 

o Engenharia de Energia 

o Engenharia Elétrica  

o Engenharia Mecânica 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

o Engenharia Elétrica  

 Mestrado Profissional em Energia Elétrica (Linha de Pesquisa em 

Geração de Energia a partir de Fontes Renováveis). 

o Engenharia Mecânica: 

 Mestrado Profissional em Energia Mecânica (Linhas de Pesquisa). 

 
Na segunda subcategoria, a questão relativa a existência da mão de obra qualificada, 

foi o único item na realização da pesquisa o qual não existiu uma unanimidade. Existe um 

consenso no entendimento de que a mão de obra qualificada sempre está atrás de uma 

indústria que é bem sucedida e próspera, pois, a partir desse êxito, é que haverá a formação 

posterior de uma mão de obra por parte das instituições de ensino. No contexto atual, essa 

questão está temporariamente equacionada com um atraso (delay). 

A respeito desse assunto, verifica-se a não existência de consenso também quanto à 

disponibilidade de mão de obra, e que o CTGÁS-ER customiza os cursos de acordo com a 

demanda estabelecida pelos parques que informam a necessidade de uma determinada 

quantidade de mão de obra, em quanto tempo necessita dessa mão de obra qualificada e o 

perfil do profissional desejado. Na parte do processo relativa à montagem, existe 

disponibilidade, entretanto, na parte referente à manutenção, ainda não há disponibilidade, já 

http://portal.ifrn.edu.br/ensino/cursos/cursos-de-graduacao/tecnologia/tecnologia-em-energias-renovaveis/view
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que, trata-se de uma tecnologia nova, pertencente à cada fabricante externo que trabalha com 

seu próprio corpo de profissionais. 

Nesse cenário, se insere a importância das instituições de ensino em formar 

profissionais capacitados e qualificados com mais cursos de formação, cursos técnicos, cursos 

de nível médio, superior e pós-graduações, visando atender a essa demanda do mercado. 

Desta feita, para a otimização da formação desses profissionais é inevitável o estabelecimento 

de parcerias entre as instituições de ensino e os fabricantes, as quais resultam em mais linhas 

de financiamentos públicas e privadas para o desenvolvimento de pesquisas específicas para o 

setor eólico. 

Na terceira subcategoria, as instituições de ensino devem promover mais pesquisas 

com o intento em promover o crescimento e a qualificação da mão de obra, desenvolvendo 

mais o conhecimento sobre o assunto, a questão da ciência e tecnologia, inovação tecnológica 

baseado nas especificidades encontradas no Brasil e seus respectivos estados, uma vez que, 

haja recursos e incentivos e editais de pesquisa da Fundação de Apoio à Pesquisa do RN 

(FAPERN). 

Concordando com a ideia exposta anteriormente, a representante A, da 

ABEEÓLICA, explica que o principal meio para se oferecer a qualificação adequada para 

atender às demandas do setor eólico, estão na aproximação das instituições de ensino, 

incluindo universidades, centros de pesquisa e laboratórios às indústrias e empresas.  

Neste sentido, a ABEEÓLICA possui o projeto da Rede Brasileira de Inovação em 

Energia Eólica, o qual contempla a construção de uma plataforma online, com a inclusão dos 

principais centros de pesquisa, pesquisadores, empreendedores e instituições de fomento, 

poderão se cadastrar e trocar experiências e demandas na área de inovação do segmento 

eólico.  

Sendo assim, através do intercâmbio com países que possuam a energia eólica com 

grande participação, também é possível conhecer demandas que surgiram e foram atendidas 

através da interação da indústria com as instituições de pesquisa e ensino. 

Outro fator fundamental nesse aspecto é a questão da aprendizagem pela 

transferência de tecnologia, uma vez que, com a inovação e desenvolvimento de novas 

tecnologias resulta em desenvolvimento de novos componentes de um parque eólico, novas 

máquinas, ferramentas, equipamentos. Esse desenvolvimento de novas tecnologias gera uma 

demanda por maior especialização de mão de obra para manusear esses novos componentes 

inovadores, a qual se apresenta inicialmente através da transferência de conhecimentos pela 

nova tecnologia. 
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O quadro 16 a seguir apresenta um resumo das principais políticas e ações para o 

desenvolvimento da energia eólica em nível estadual relacionadas aos aspectos de Recursos 

Humanos (mão de obra) e suas respectivas subcategorias: 

 

Quadro 16 – Resumo dos Resultados das Políticas Públicas e Ações de incentivo para o desenvolvimento 

da energia eólica em nível estadual da Categoria de Conteúdo referente aos Aspectos de Recursos 

Humanos (Mão de Obra). 

SUBCATEGORIAS RESULTADOS 

Identificação das instituições de 

ensino e quais cursos ofertados na 

área 

SEBRAE – Empreendedorismo para empresas que prestam serviço 

ao setor. 

IFRN/ CTGÁS-ER – Cursos Técnicos voltados ao setor eólico. 

UNP / UERN/ UFERSA/ UFRN – Profissionais Indiretos 

(Advogados, Contadores, Engenheiros). 

A existência ou não de mão-de-obra 

qualificada para o setor 

Manutenção – Não existe (Particular de cada fabricante). 

Montagem/Construção e Operação de um parque – Existe. 

O que pode ser feito para melhora na 

qualificação de mão de obra? 

Desenvolvimento de mais pesquisas. 

Maior número de cursos de capacitação voltados para o setor. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

5.2.7 Desenvolvimento de Pesquisas 

 

A última categoria de conteúdo refere-se às pesquisas de projetos na área de energia 

eólica. As subcategorias nela inseridas são: 

 

 Referentes aos tópicos que deveriam ser mais pesquisados na área da energia 

eólica; e 

 Como a tríplice hélice, governo, academia e iniciativa privada podem fazer para 

contribuir mais para o desenvolvimento do setor. 

 

Na primeira subcategoria, as lacunas que deveriam ser mais bem exploradas e 

pesquisadas. No país como um todo, e no RN como fazendo parte dele, se tem três 

perspectivas: 

 

 Conhecer e dominar essa tecnologia que é relativamente nova; 

 Estar sempre atento como está o desenvolvimento de novas tecnologias nos 

países mais maduros: 
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o Evolução de cada componente relativo a cada parte do parque eólico 

(Independente); 

o Deveria ser pesquisada a melhoria da eficiência dos equipamentos, voltados 

para o perfil dos ventos dos estados brasileiros, adaptando a realidade de 

cada uma das regiões (País de Dimensão Continental); 

o Desenvolvimento de conversores eletrônicos; 

o Instrumentação de Medição (Anemômetros, medidores de precisão); 

o Comunicação de Dados entre aerogeradores e a casa de comando do parque; 

o As pesquisas para deixar o gerador de energia eólica funcionando de forma 

independente em relação a um referencial de fonte de energia convencional 

(Hidrelétrica, Termelétrica); 

o Entender a importância da criação de centros de testes para o setor eólico 

incluindo túnel de vento; 

o A pesquisa de novos materiais ou mesmo o desenvolvimento das terras raras 

para fabricação de imãs para os geradores também são muito importantes 

 No futuro, trabalhar com a previsão de vento (parte meteorológica), para 

previsão de geração e consequentemente atender a demanda. 

 

Na segunda subcategoria, o modelo de interação entre governo, academia e iniciativa 

privada é fundamental para o desenvolvimento da cadeia eólica, seja no país como um todo, 

seja num dos estados participantes de sua composição, passa pela execução de um modelo de 

interação entre o governo, as instituições de ensino e a iniciativa. 

De acordo com o representante G, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN): 

 

No Brasil, a teoria da tríplice hélice é elogiável, entretanto, ainda não se tem 

trabalho em conjunto como deveria, uma prática de trabalho mais eficiente de 

tríplice hélice, na qual a Universidade desenvolva trabalhos e projetos em conjunto 

com o governo e com a iniciativa privada. Além disso, destaca-se a existência da 

carência e/ou falha de comunicação, uma vez que, quando o governo organiza 

eventos, mesas de discussões, a Universidade não é convidada e quando a 

Universidade organiza e convidam os representantes do governo, os mesmos não se 

faz presente. 
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Outro agravante nesse modelo é da ordem da definição de políticas públicas entre o 

governo e a universidade (UFRN), para que exista um trabalho na prática em conjunto 

direcionado ao incentivo ao desenvolvimento de novas pesquisas, conhecimentos 

relacionados à energia eólica. A FAPERN, por sua vez, não lança editais voltados específicos 

para a energia eólica. 

Para a representante A, da ABEEÓLICA, é essencial a comunicação destes players 

das iniciativas privadas e públicas para o desenvolvimento da cadeia eólica, seja em esfera 

nacional, seja em âmbitoestadual. Uma sugestão de melhoria para esta comunicação é a Rede 

Brasileira de Inovação e Energia Eólica, conforme apresentado anteriormente.  

Cada um desses players poderia desenvolver algumas ações que facilitassem o 

processo de comunicação entre os mesmos e permitisse uma maior eficiência no modelo de 

tríplice hélice. O quadro 17 a seguir apresenta um resumo dessas ações. 

 

Quadro 17 – Resumo das ações que poderiam ser desenvolvidas pelos principais atores para melhorar a 

aplicação da tríplice hélice 

PAÍS/GOVERNO 

FEDERAL 

GOVERNO DO 

ESTADO 

INICIATIVA 

PRIVADA 
UNIVERSIDADE 

Ambiente regulatório 

estável. 

Questão da Infraestrutura 

(Portos, Rodovias e Linhas 

de transmissão e 

distribuição). 

Parcerias com as 

universidades. 

Parcerias com as 

Empresas/Indústrias para 

capacitação e pesquisas para o 

desenvolvimento de novas 

tecnologias (Contratos 

Bilaterais). 

Manutenção de linhas 

de crédito e 

financiamentos do 

BNDES. 

Criar mecanismos de 

incentivos a produção de 

ciência e tecnologia. 

Produção de 

componentes 

específicos as 

características do 

Brasil. 

Promoção de novos cursos e 

formação de Pessoas. 

Incentivos Fiscais. Incentivos Fiscais. 
Capacitação 

direcionada. 

Desenvolvimento de mais 

Pesquisas para dominar a 

tecnologia envolvida na 

geração de energia eólica. 

 

Construção do Parque 

Tecnológico de Energia 

(Implementação em curso), 

é a sinergia entre 

universidade, governo e 

iniciativa privada em prol 

das energias renováveis. 

Aproveitar as 

vantagens 

competitivas aqui 

oferecidas. 

Incentivo ao 

empreendedorismo dos alunos 

participantes de pesquisas. 

 

O governo ter secretaria de 

Energias que propicie esse 

meio de campo, 

trabalhando 

exclusivamente para o 

setor de energias. 

 Empresas Jr e Incubadoras. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 
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O quadro 18 a seguir apresenta um resumo das principais políticas e ações para o 

desenvolvimento da energia eólica em nível estadual relacionadas aos aspectos de 

desenvolvimento de pesquisas e suas respectivas subcategorias: 

 

Quadro 18 – Resumo dos Resultados das Políticas Públicas e Ações de incentivo para o desenvolvimento 

da energia eólica em nível estadual da Categoria de Conteúdo referente aos Aspectos de Desenvolvimento 

de Pesquisas. 

SUBCATEGORIAS RESULTADOS 

O que deveriam ser mais pesquisados 

na área da energia eólica ? 

Novas tecnologias adaptadas a realidade brasileira. 

No futuro, trabalhar com a previsão de vento, parte meteorológica, 

para previsão de geração e consequentemente atender a demanda.  

Como a tríplice hélice, governo, 

academia e iniciativa privada podem 

fazer para contribuir mais para o 

desenvolvimento do setor? 

Não funciona muito na prática, falta interação e comunicação entre 

os atores. 

Necessita-se de um maior trabalho em conjunto de todos os players 

citados. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

5.3. DESENVOLVIMENTO DO SETOR EÓLICO NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A região nordeste, após quase esgotar o seu potencial hidrelétrico na década de 90, 

ressurgiu como o grande pólo de energias alternativas.  A previsão é que até o ano de 2023 a 

geração de novas fontes renováveis, como solar e eólica, representem 60% da matriz elétrica 

da região, somando 22 mil MW de potência instalada, mais que o dobro da atual capacidade 

hídrica da região nordeste (aproximadamente 10,8 mil MW) e quase metade da geração 

alternativa prevista para o país segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) para 

2023, (ESTADÃO, 2015) 

Histórico detentor de significativas reservas de petróleo e de enorme potencial eólico 

e solar, apesar de um consumo energético quase insignificante em termos de participação 

nacional, o Rio Grande do Norte desenvolveu ações concretas, empreendidas nos últimos sete 

anos, envolvendo a racionalização dos procedimentos de interação com o setor; a organização 

da informação setorial; as conquistas regulatórias; a mobilização de agentes econômicos e a 

integração dos órgãos governamentais envolvidos com tais empreendimentos (CERNE, 

2014). 

O RN ganhou destaque nacional e internacional ao conquistar o primeiro lugar 

nacional em novos projetos eólicos licitados nos leilões federais envolvendo esta fonte 

renovável de energia, ocorridos entre 2009 e 2013 (CERNE, 2014). 



165 

 

A energia eólica no Rio Grande do Norte atualmente passa por uma fase de expansão 

em face aos diversos incentivos governamentais dados à produção eólica e ao seu potencial 

eólico. O litoral do Rio Grande do Norte, de acordo com o sistema MesoMap, tem um 

potencial médio anual de ventos, a 50m de altura, iguais ou superiores a 7,0m/s (Amarante et 

al., 2001), o que já revela-se bastante promissor.  

Além disso, no Brasil, tem se tornado uma tendência torres de 100 metros de altura, 

que captam ventos aproximadamente a 10 m/s. Esse tipo torre já foi instalado nos mais 

recentes parques eólicos brasileiros e nos que estão sendo construídos no estado do Rio 

Grande do Norte (CNI, 2009). 

O estado potiguar é o detentor da maior matriz eólica no país e iniciou o ano de 2015 

com vigor em razão da entrada de mais parques eólicos em Operação. Atualmente são 72 

parques em operação, 29 em construção e 79 parques já com autorização para serem iniciados 

de acordo com a ANEEL. A expectativa até 2018, é que a capacidade produtiva do estado 

chegue a 5.006.063(KW) e esses números podem subir. A Empresa de Pesquisa Energética, 

(EPE) cadastrou 521 projetos para um leilão A-3, a ser realizado no dia 24 de julho. O Rio 

Grande do Norte saiu na frente mais uma vez.  

Dentre os 521 projetos cadastrados, 132 são voltados para a produção de energia 

eólica no estado potiguar.  

Mesmo com este cenário favorável, todavia o Atlas com o potencial eólico do RN 

está desatualizado, visto que, apenas uma versão foi divulgada até agora datada do ano de 

2003. A versão produzida no ano de 2003, em uma parceria conjunta entre a COSERN e a 

ANEEL, através do projeto de Pesquisa & Desenvolvimento, o primeiro Atlas do potencial 

eólico do Rio Grande do Norte com o objetivo de saber o potencial eólico do RN a 50 m, 75m 

e 100 de altura como se apresenta nos gráficos 22, 23 e 24 a seguir: 
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Gráfico 22: Mapa com o Potencial Eólico do Rio Grande do Norte a 50 metros de Altura. 

 
Fonte: ANEEL/COSERN, 2003. 

 

 

Gráfico 23: Mapa com o Potencial Eólico do Rio Grande do Norte a 75 metros de Altura. 

 
Fonte: ANEEL/COSERN, 2003. 
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Gráfico 24: Mapa com o Potencial Eólico do Rio Grande do Norte a 100 metros de altura. 

 

Fonte: ANEEL/COSERN, 2003. 

 

A necessidade de investimentos para a atualização do Atlas eólico do estado potiguar 

é iminente, uma vez que, a questão de segurança energética quanto a garantia contínua do 

fornecimento de energia é de suma importância, entretanto, não se sabe o potencial explorado 

e, principalmente, o potencial virgem, que ainda poderá ser explorado. O estado tem a 

previsão de uma boa quantidade de investimentos a serem feitos no RN nos próximos anos, o 

que ressalta a importância da atualização do Atlas eólico potiguar.  

A estimativa do potencial eólico no Rio Grande do Norte chega a 9,6 GW para 

parques com torres a 50 metros de altura, 19,4 GW para parques com torres a 75 metros de 

altura e 27,1 GW para parques com torres a 100 metros de altura (BRASIL ENERGIA, 2014). 

No que diz respeito aos investimentos e seus efeitos na economia do Estado, é lícito 

estimar que, apenas em eólicas novas, o Estado deverá receber investimentos superiores a R$ 

11,2 bilhões para a instalação de mais de 100 parques eólicos, sendo que um terço disso 

resultará em compras diretas no Estado (CERNE, 2014). 

No quesito geração de emprego, as obras de construção que se desenvolverão no 

Estado poderão vir a gerar até 30.000 empregos diretos e indiretos a depender de sabermos 

recrutar, capacitar e empregar o máximo de potiguares e utilizar o máximo de fornecedores 

locais possível. Igualmente, no estágio de consolidação desta indústria, a partir da entrada em 

operação dos parques, deve-se ter canais de aproveitamento e transferência não traumática 

desta mão de obra qualificada para novos ciclos industriais ou produtivos (CERNE, 2014). 



168 

 

Observando a evolução dos estados brasileiros nos leilões de energia eólica 

organizados pelo Governo Federal entre 2009 e 2013, percebe-se a posição de destaque do 

Estado do Rio Grande do Norte como o maior produtor de energia eólica em relação à 

potência instalada até 2017. Em 3 anos, o Rio Grande do Norte terá energia eólica equivalente 

a países como Portugal ou Dinamarca e o número de aerogeradores aumentará de 300 para 

mais 3 mil (CERNE, 2014). 

Para os potiguares, a geração eólica representa uma mudança na perspectiva 

energética, visto que, nos últimos 5 anos, o Estado passou da condição de importador absoluto 

de energia para provedor regional. Isso significa um investimento e um PIB gerados no 

Estado, além do conforto energético para atrair outros setores para o RN e para dar qualidade 

de vida aos nossos cidadãos (CERNE, 2014). 

A capacidade instalada no estado do Rio Grande do Norte está em ascensão desde 

meados da década de 2000. Em 2004, o estado teve a instalação do seu primeiro parque 

eólico, o parque eólico Macau com 1,80 MW de potência instalada, cujo grupo detentor é a 

Petrobrás. Esse cenário permaneceu até o ano de 2006 quando houve a inauguração do 

segundo parque norte-rio-grandense, o parque eólico RN 15 – Rio do Fogo com 49,30 MW de 

potência instalada. No final do ano de 2010, é que há a instalação do parque Eólico Alegria I, 

com 51 MW de capacidade instalada respectivamente.  

O ano de 2011, em seu turno, foi essencial, uma vez que, foi um marco para a 

entrada definitiva do RN com um dos principais estados produtores de energia proveniente do 

modal eólico. Neste ano, houve a inserção de cinco parques instalados à operação comercial. 

Em seguida, no ano de 2012, mais quatro parques foram instalados consolidando o RN como 

um dos estados mais importantes na produção de energia eólica.  

Em 2013, com efeito, mais três parques foram adicionais levando o Rio Grande do 

Norte a se tornar o estado líder com maior capacidade instalada em MW. Em 2014, foi um 

marco para o estado, uma vez que houve um grande salto no número de parques eólicos 

instalados em operação, atingindo o número de 74 parques eólicos. A tabela 06 a seguir 

apresenta a evolução do número de parques eólicos instalados no Rio Grande do Norte. 

 

Tabela 06: Número de Parques Eólicos Instalados e em Operação no RN 2004 e 2014. 

ANO 
NÚMERO DE PARQUES INSTALADOS E EM 

OPERAÇÃO 

2004 1 

2005 1 

2006 2 
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2007 2 

2008 2 

2009 2 

2010 3 

2011 8 

2012 12 

2013 15 

2014 74 

Fonte: ABEEÓLICA/ ANEEL/ SEDEC, 2014. 

 

A consequência direta do aumento do número de parques no estado do Rio Grande 

do Norte é o aumento da potência instalada (MW). Em maio de 2014, o RN foi o pioneiro 

dentre todos os estados a atingir a marca de 1 GW de capacidade eólica instalada.  O estado 

em referência detém a maior matriz estadual de geração eólica nacional, com 45,49% da 

matriz formada por energia eólica. Considerando um balanço geral dos leilões e contratos 

livres envolvendo projetos no RN, chegamos a mais de 4,5 GW a serem instalados até 2018 

(CERNE, 2014). 

Os gráficos 25 e 26, a seguir, apresentam a os números da capacidade instalada por 

ano entre 2004 e 2014 e a evolução da capacidade instalada acumulada de energia eólica no 

RN entre 2004 e 2014. A capacidade instalada no período cresceu 2.090,20 MW 

(116.122,22%) nos últimos 10 anos, em média 209,02 MW (11.612,22%) ao ano, passando de 

1,8 MW em 2004 para 2.092 MW em 2014.  

 

Gráfico 25: Capacidade de Energia Eólica Instalada no RN entre 2004 e 2014. 

 
Fonte: ABEEÓLICA/ ANEEL, 2015. 
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Gráfico 26: Capacidade de Energia Eólica Instalada Acumulada no RN entre 2004 e 2014. 

 
Fonte: ABEEÓLICA/ ANEEL, 2015. 

 

 

As perspectivas do setor são bastante positivas, a previsão de crescimento da 

capacidade de geração eólica, baseada apenas em contratações já realizadas nos leilões 

regulados e no mercado livre, a ABEEÓLICA estima que ao final de 2017 a capacidade total 

instalada passou de 11,141 GW para 13,728 GW de potência eólica, devido a contratação 

ocorrida no leilão A-3/2013, para o final de 2018 projeta-se16,042 GW e para 2019 17,028 

GW de potência eólica O gráfico 27 abaixo apresenta os dados. 

 

Gráfico 27: Evolução da Capacidade Instalada no Brasil. 

 
Fonte: ANEEL/ABEEÓLICA (2015). 
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No mês de julho de 2014, a ANEEL aprovou uma série de usinas eólicas como aptas 

a operar, o que acarretou em um aumento expressivo na capacidade instalada. Sendo assim, a 

capacidade instalada no Brasil em março de 2015 passou para 6.404,70 MW, sendo 310,80 

MW em parques aptos, 5.725,70 MW em parques em operação comercial e 368,20 MW em 

parques em operação de teste, distribuídos em 255 parques eólicos. No Rio Grande do Norte, 

líder entre todos os estados da federação, esse valor corresponde a 2.374,40 MW, sendo 

198,00 MW em parques aptos, 1.942,00 MW e em operação comercial e 234,40 MW em 

parques em operação de teste, distribuídos em 84 parques eólicos. 

Comparando a potência total da fonte eólica por estado, ilustrado no gráfico 28 a 

seguir, observa-se que o Rio Grande do Norte é o estado com maior potência total com 

parques eólicos em operação com 1.942,00 MW, se destacando por ser o primeiro estado da 

federação a atingir a marca de 1 GW em operação em maio de 2014. O estado do Ceará com 

1.233,20 MW é o segundo com maior potencial eólico em operação, seguidos dos estados do 

Rio Grande do Sul com 1089,10 MW e da Bahia com 959,30 MW (ABEEÓLICA/ CERNE, 

2015). 

 
Gráfico 28: Potência Total Instalada e em Operação por Estado. 

 
Fonte: ABEEÓLICA, 2015. 

 

O estado potiguar com a capacidade instalada de 2.374,40 MW é detentor da 

representação do maior percentual de capacidade instalada quando comparado com todos os 

outros estados. Essa capacidade perante os 6.404,70 MW de capacidade instalada em todo o 

país, representa o percentual de 37,07%, ou seja, mais de um terço de toda a capacidade eólica 
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instalada no país, pertence ao estado do RN, o que enfatiza ainda mais a importância do 

estado na questão energética do país. 

Em abril de 2015 o estado potiguar foi o primeiro a ultrapassar a barreira de 2 GW de 

potência instalada em seu território, número esse, superior a soma da capacidade detodos os 

países da América do Sul juntos, com excessão do Brasil, e superior a capacidade instalada de 

vários países europeus como Bélgica, Grécia, Noruega, se equiparando a outros como Irlanda 

e Áustria (CERNE, 2015). 

Outros indicadores, como a potência em construção e contratada, permitem a 

avaliação de forma mais detalhada, uma vez que mostra o cenário da energia eólica levando 

em consideração os projetos de parques que já foram leiloados e estão em processo de 

construção ou recém-contratados. Se o indicador for a potência eólica dos parques contratado/ 

outorgado, então o cenário muda.  

Primeiramente, é necessária a separação dos parques que estão efetivamente em 

construção daqueles que apenas foram contratados. O gráfico 29 a seguir apresenta os dados 

da potência eólica dos parques em construção por estado. No quesito da potência em 

construção (em andamento), o estado da Bahia é o maior com 1.206,00 MW, seguido dos 

estados do RN com 608,40 MW, do PI com 420 MW, do RS com 369,20 MW, do CE com 

274,80. Entretanto se o indicador a ser analisado for a potência eólica referente ao que está 

contratado o estado da Bahia merece destaque com 2.425,70 MW, liderando este critério a 

frente dos estados do RN com 1.783,80 MW, CE com 1.059,4 MW, PI com 711,00 MW, PE 

com 607,50 MW, e RS com 566,1 MW. 

 

Gráfico 29: Capacidade em Construção e Contratado por Estado. 

 
Fonte: ANEEL/ABEEÓLICA, 2015. 
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O estado potiguar se destaca também nos quesitos referentes a capacidade em 

construção com 608,40 MW, representando o segundo maior percentual dentre todos os 

estados com 19,71% dos 3.086,60 MW e na capacidade contratada/outorgada com 1.783,80 

MW, representando o segundo maior percentual dentre todos os estados com 23,49% dos 

7.595,40 MW, ficando atrás do estado da BA com 2.425,70 MW (31,94%). 

Observando a evolução dos estados brasileiros nos leilões de energia eólica 

organizados pelo governo federal entre 2009 e 2013, percebe-se a posição de destaque do 

estado do Rio Grande do Norte como o maior produtor de energia eólica em relação à 

potência instalada até 2017. Em 3 anos, o Rio Grande do Norte terá energia eólica equivalente 

a países como Portugal ou Dinamarca e o número de aerogeradores aumentará de 300 para 

mais 3 mil.  

O Rio Grande do Norte é um dos cinco estados brasileiros com maior potencial de 

geração de energia elétrica utilizando a força dos ventos, e poderá atingir os 7GW de 

capacidade geradora eólica instalada em 2016, o equivalente a 50% do que produz atualmente 

a maior hidrelétrica brasileira, a usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR) (CERNE, 2014). 

Esse fator implica que a medida que os estados aumentam sua capacidade de 

produção de energia eólica, incluindo o RN, consequentemente implica em uma energia mais 

barata para o consumidor final, na medida em que se consuma cada vez mais energia elétrica 

proveniente de eólicas, uma vez que essa energia tem um menor custo que a energia gerada 

nas termelétricas, impactando no preço aplicado aos consumidores finais.  

A questão do estoque de energia originada por eólicas inexistes, ao contrário do que 

acontece com as hidrelétricas. O que pode e deve ser feito é a ampliação da integração dos 

estados com a implantação de um maior número de linhas de transmissão e distribuição para 

transportar a energia de estados que produzem mais energia do que consomem para outros 

estados que ainda apresentem sua demanda maior que a oferta. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No cenário atual, a procura por fontes alternativas de energia se tornou fundamental, 

principalmente, após as crises energéticas do petróleo entre 1973 e 1979, o acidente nuclear 

em Chernobyl, em 1986, e com o protocolo de Quioto em 1997. A busca pelo 

desenvolvimento dessas fontes pretende complementar as modalidades energéticas já 

existentes, assim como também visiona o atendimento da demanda relativa ao consumo de 

energia. 

Neste cerne, a pesquisa por fontes de energias renováveis torna-se elementar para o 

atendimento do consumo de energia, especialmente em conformidade com o zelo ao meio 

ambiente e a intenção em reduzir, ao máximo os impactos ambientais. Nessa perspectiva, 

como abordado no presente estudo, surgiram diversas fontes renováveis de energia, dentre 

elas, a energia eólica. 

O Brasil se destaca como um dos países com maior desenvolvimento na energia do 

tipo eólica, uma vez que, detém boas condições naturais de ventos e possui grande 

abrangência territorial com vasto potencial a ser explorado. Somado a isso, apresenta uma 

condição bastante favorável, isto é, com uma das maiores capacidades de potência instalada 

dentre os principais países em nível mundial. 

Em âmbito nacional, merece destaque os estados da região nordeste, principalmente 

o Rio Grande do Norte, o qual se notabiliza pela sua capacidade instalada, a maior dentre 

todos os estados do país, e pelo potencial a ser explorado. 

Em decorrência das pesquisas realizadas, depreende-se que, para obter o sucesso no 

desenvolvimento da energia eólica nos países e nos seus respectivos estados, é imprescindível 

a aplicação de políticas de incentivo ao desenvolvimento da energia eólica. 

Diante destas premissas, o presente estudo teve como objetivo principal de 

identificar as políticas públicas para o incentivo ao desenvolvimento da energia eólica no 

Rio Grande do Norte (RN). 

Para o desenvolvimento da pesquisa, aplicou-se a metodologia qualitativa através da 

ferramenta da análise das categorias de conteúdo, a qual divide a análise em pilares 

(categorias) contendo os aspectos de mesmas características (subcategorias). A ideia consistia 

emsubdividir em categorias para identificar a existência ou carência de políticas de incentivo 

em cada uma das categorias de conteúdo e, por fim, identificar de forma geral. 

Com intenção didática, foi possível dividir o trabalho em três etapas: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental e aplicação do instrumento de coleta de dados. 
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Na primeira etapa, foi desenvolvida a pesquisa bibliográfica com o intuito de 

conhecer a área de energia eólica, com ênfase nas políticas de incentivo para o 

desenvolvimento da energia eólica nos principais países e no Brasil. 

A coleta de informações provenientes da pesquisa bibliográfica permitiu um 

conhecimento de maior amplitude no tocante à energia eólica, e, além disso, àrealização do 

primeiro objetivo específico, apresentar as políticas de incentivo ao desenvolvimento setor 

eólico nos principais países, com maior desenvolvimento de capacidade eólica instalada em 

seus domínios, e no Brasil que figura com um país emergente nesse segmento energético, 

entrando para o top 10 em capacidade instalada ao final do ano de 2014.  

As políticas de incentivo ao desenvolvimento da energia eólica com maior grau de 

utilização são os principais métodos como a redução de impostos para os financiamentos de 

equipamentos, o que se apresenta de fundamental importância para o fomento ao 

desenvolvimento do setor eólico. Outras políticas com grau de importância considerável são 

as políticas de incentivos através de investimentos públicos, os quais, em conjunto, com a 

redução de impostos, possibilitam a redução dos custos de produção. Por fim, os empréstimos 

e financiamentos para empresas do setor privado, que tem o intuito de atrair investidores 

interessados e acelerar o desenvolvimento do setor eólico. 

Outros mecanismos complementares como o sistema de tarifas feed-in, o sistema de 

cotas, os certificados verdes, net-metering e o sistema de leilões de energia agem como 

políticas complementares aquelas anteriormente apresentadas para o desenvolvimento da 

energia eólica nos países. 

O sistema de tarifas feed-in é aplicado nos principais países a nível global, com 

exceção dos EUA, e consiste em na determinação do preço mínimo a ser pago pela 

concessionária de energia por cada quilowatt-hora de produção pela energia elétrica gerada 

por fontes renováveis. A vantagem desse sistema no ponto de vista dos produtores de energia 

é a garantia da venda de uma determinada quantidade de energia a um preço base pré-

estabelecido. 

Outro sistema bastante adotado, inclusive no Brasil, é o sistema de leilões, o qual se 

caracteriza pela organização de um órgão regulador que define a quantidade de energia a ser 

gerada por cada fonte renovável para ser comprada e organiza um leilão para sua posterior 

comercialização, gerando uma maior competitividade. 

O sistema de cotas baseia-se em impor uma meta de produção de energia aos 

produtores e uma meta de compra de energia por parte das concessionárias, responsáveis pela 

distribuição, sendo provenientes de fontes renováveis de energia. Nesse sistema caso exista a 
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emissão de certificados verdes, referentes a quantidade de energia proveniente de fontes 

renováveis, esses certificados transformam-se em crédito e podem ser comercializados entre 

as concessionárias do mercado, constituindo também a nomenclatura – comercialização de 

certificados. 

O net-meteringé a troca de energia entre as concessionárias de energia e os 

consumidores que produzem energia em seus domínios, sendo feito a contabilização ao final 

de cada período pela diferença entre consumo e produção. 

Após a identificação das principais políticas de incentivos ao desenvolvimento da 

energia eólica, na segunda etapa foi realizada uma pesquisa documental com a finalidade de 

ampliar os conhecimentos relativos ao setor eólico, direcionado para a evolução da 

capacidade instalada nos principais países e no Brasil.  

Neste sentido, atinge o segundo objetivo específico, analisar o desenvolvimento do 

setor eólico nos principais países e o terceiro objetivo específico, analisar o desenvolvimento 

do setor eólico do Brasil e do Rio Grande do Norte (RN). 

No tocante ao desenvolvimento eólico dos principais países, destacam-se a China, 

que figura como detentor damaior capacidade instalada mundial com aproximadamente um 

terço do total; os EUA que são o segundo país com maior capacidade instalada acumulada e 

líder no seu continente; a Alemanha como terceira maior força em capacidade instalada 

acumulada a nível global e líder no continente europeu seguida pela Espanha, quarto país com 

maior capacidade instalada e outro destaque no cenário europeu. 

Outra nação merecedora de destaque entre os principais países no desenvolvimento 

da energia eólica é a Dinamarca, não pelo potencial instalado, mas pela eficiência de energia 

eólica, que é responsável por grande parte da matriz elétrica dinamarquesa, o que se apresenta 

como exemplo para as outras nações, visto que, utiliza maior parte de sua matriz elétrica 

proveniente de uma fonte renovável de energia, a energia eólica. 

O Brasil, no cenário energético mundial, já tem destaque, uma vez que, a exemplo da 

Dinamarca, tem sua matriz elétrica majoritariamente proveniente de uma fonte de energia 

renovável, a fonte hidrelétrica. Todavia, em virtude de um cenário mundial cada vez com 

maior necessidade de produção de energia proveniente de fontes renováveis visando menor 

impacto ambiental e as condições naturais bastante favoráveis, permitiu ao Brasil o 

desenvolvimento de produção de energia a partir dessas novas fontes. 

Somado a isso, com a sazonalidade e a escassez de chuvas, o país vem passando por 

uma crise energética, a qual acarreta não só na alta produção de energia, necessária para o 

atendimento da demanda, mas também o aumento do custo da mesma, visto que, há a 
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necessidade da utilização de usinas termelétricas, as quais produzem maior impacto ambiental 

e são mais custosas. 

Neste contexto, o Brasil se insere como um dos países emergentes para o 

desenvolvimento em energias renováveis, principalmente em energia eólica. Ao final do ano 

de 2014, o país pela primeira vez se inseriu na lista dos dez maiores países em capacidade 

instalada acumulada. 

Em países como a China, Alemanha, Espanha e Dinamarca são aplicadas as tarifas 

feed-in como principal mecanismo complementar para incentivo no setor, enquanto que no 

EUA predominam incentivos fiscais em níveis federal e estadual. No Brasil o mecanismo 

utilizado é o sistema de leilões de energia. A tabela 07 a seguir apresenta os principais países 

em desenvolvimento de energia eólica abordados na pesquisa, com suas respectivas 

capacidades instaladas acumuladas e as políticas de incentivos desenvolvida nos mesmos. 

 

Tabela 07: Comparativo entre os países da pesquisa com suas caracterizações em políticas públicas de 

incentivos e suas capacidades instaladas acumulada de energia eólica ao final de 2014 em MW.  

POSIÇÃO 

NO 

RANKING 

PAÍSES 

POLÍTICAS DE 

INCENTIVO 

PRINCIPAIS 

MÉTODOS 

POLÍTICAS DE 

INCENTIVO 

MÉTODOS 

COMPLEMENTARES 

CAPACIDADE 

INSTALADA 

ACUMULADA 

(MW) AO FINAL 

DE 2014 

1º CHINA 

Investimentos 

Públlicos, 

Financiamentos ou 

Empréstimos, Redução 

de Impostos para 

Financiamentos e 

Incentivos Fiscais para 

Geração 

Leilões de Energia, 

Tarifas Feed-in e 

Sistemas de Cotas 

114.609 

2º EUA 

Redução de Impostos 

para Financiamentos e 

Incentivos Fiscais para 

Geração 

Sistemas de Cotas 65.879 

3º ALEMANHA 

Investimentos 

Públlicos, 

Financiamentos ou 

Empréstimos e 

Redução de Impostos 

para Financiamentos 

Tarifas Feed-in 39.165 

4º ESPANHA 

Investimentos 

Públlicos, 

Financiamentos ou 

Empréstimos e 

Redução de Impostos 

para Financiamentos 

Tarifas Feed-in 22.987 

10º BRASIL 
Investimentos 

Públlicos, 

Financiamentos ou 

Leilões de Energia 5.939 
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Empréstimos, Redução 

de Impostos para 

Financiamentos e 

Incentivos Fiscais para 

Geração 

13º DINAMARCA 

Investimentos 

Públlicos, 

Financiamentos ou 

Empréstimos e 

Redução de Impostos 

para Financiamentos 

Leilões de Energia e 

Tarifas Feed-in 
4.883 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

No cenário nacional, o desenvolvimento da energia eólica se destaca na região 

nordeste, com mais de três quartos da capacidade instalada em todo território nacional. Nesse 

contexto os estados que merecem destaque com maior capacidade instalada, pelas 

características, regularidade e qualidade dos ventos como sendo os principais nesse indicador 

são os estados do Rio Grande do Norte (RN), Ceará (CE), Bahia (BA) na região nordeste e 

Rio Grande do Sul (RS) na região sudeste. A tabela 08 apresenta os dados de capacidade 

instalada em operação, construção e contratada por estado.  

 

Tabela 08: Comparativo entre os estados brasileiros de suas Capacidades Eólicas em Operação, 

Construção e Contratada. 

 

ESTADOS 

CAPACIDADES 

Instalada em Operação Construção Contratada 

MW % MW % MW % 

RN 2.374,40 37,07% 608,40 19,71% 1783,80 23,49% 

CE 1.256,30 19,62% 274,8 8,90% 1059,4 13,95% 

RS 1.159,70 18,11% 369,2 11,96% 566,1 7,45% 

BA 1.049,00 16,38% 1206,0 39,07% 2425,7 31,94% 

SC 238,50 3,72% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

PE 104,70 1,63% 208,2 6,75% 607,5 8,00% 

PI 88,00 1,37% 420,0 13,61% 711,0 9,36% 

PB 69,00 1,08% 0,0 0,00% 90,0 1,18% 

SE 34,50 0,54% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

RJ 28,10 0,44% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

PR 2,50 0,04% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

MA 0,00 0,00% 0,0 0,00% 351,9 4,63% 

TOTAL =  6.404,70 100% 3.086,60 100% 7.595,40 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ABEEÓLICA, 2015. 
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No entanto, assim como para país na sua totalidade, faz-se necessário o 

desenvolvimento de políticas de incentivo para o desenvolvimento do setor eólico nos 

estados. As políticas de incentivo, por sua vez, funcionam como a base e motor para atração 

de investidores para o desenvolvimento do setor. 

O estado potiguar figura como líder na capacidade instalada acumulada no setor 

eólico no país com mais de um terço da capacidade instalada em território nacional. Todavia, 

nos últimos leilões de energia eólica não obteve o êxito e protagonismo que obtivera 

anteriormente e observa o cenário de crescimento dos estados concorrentes como CE, BA e 

RS, os quais já começam a ameaçar a liderança do estado do RN no desenvolvimento eólico. 

Na terceira etapa, após o pesquisador adquirir conhecimento a respeito do tema, e 

entender todo o cenário de energia eólica em nível mundial e nacional, foi desenvolvido o 

instrumento de coleta de dados. Em paralelo, foram identificadas as organizações importantes 

para o desenvolvimento da energia eólica no Rio Grande do Norte. 

Posteriormente, o instrumento de coleta de dados foi aplicado com a maioria das 

organizações identificadas na metodologia de pesquisa.Foram encontradas duas limitações na 

realização da pesquisa: a primeira foi a não participação de algumas organizações como o 

Ministério de Minas e Energia (MME), Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e do 

Centro de Tecnologia do Gás e Energias Renováveis (CTGÁS-ER). 

A segunda limitação durante a pesquisa está relacionada com o grau de 

comprometimento dos representantes durante as respostas do instrumento de coleta de dados, 

haja vista a possibilidade de encontrar equívocos, na medida em que existam nesse sentido de 

respostas tendenciosas, ou falta de interesse em participar da pesquisa e responder o 

instrumento de coleta de dados.  

No intuito de minimizar a segunda limitação citada, procurou-se evidenciar de forma 

clara a importância de participação das organizações de forma fidedigna e que suas 

experiências e seus conhecimentos são imprescindíveis para o êxito da pesquisa. Em paralelo 

foi afirmado o anonimato quanto a associação dos respondentes com as respostas obtidas. 

A metodologia aplicada teve fundamental importância, visto que, as etapas 

preconizadas por esta, porque na medida em que se aplicava o instrumento de coleta de dados 

facilitava a identificação das políticas de incentivo para o desenvolvimento da energia eólica 

no Rio Grande do Norte (RN) de acordo com cada uma das categorias de conteúdo definidas 

na metodologia de pesquisa e de forma geral, influenciando de forma bastante positiva para o 

alcance do objetivo geral. 
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Com isso, alcançou-se o objetivo geral de Identificar as políticas públicas para o 

incentivo ao desenvolvimento da energia eólica no Rio Grande do Norte (RN), em cada 

uma das categorias de conteúdo e de forma mais abrangente. 

Neste contexto, chega-se a conclusão que em nível federal existem políticas de 

incentivo ao desenvolvimento da energia eólica. Inicialmente essas políticas de incentivos são 

representadas pelos programas PROEÓLICA E PROINFA.  

Após a finalização desses programas e o estabelecimento do sistema de leilões de 

energia, o governo nacional mantém suas atenções e diretrizes para a segurança energética 

com uma matriz energética diversificada e sólida capaz de atender a demanda. Ações como 

investimentos realizados para a construção de linhas de transmissão e distribuição, 

estabelecimento de linhas de financiamentos para a construção de parques eólicos por parte de 

bancos públicos, com destaque para o BNDES e os incentivos fiscais estabelecidos pelo 

CONFAZ com a isenção de ICMS. 

Neste diapasão, constatou-se que, em nível estadual, no Rio Grande do Norte, 

inexiste uma política incentivo para o desenvolvimento de energia eólica definida e 

consolidada. Na realidade, existem ações pontuais com o intuito de otimizar as questões 

burocráticas referente aos parques eólicos, principalmente nas questões ambientais. 

Salienta-se, também, a existência de alguns obstáculos e gargalos que necessitam ser 

superados para colocar o estado potiguar em um patamar de maior competitividade nos 

futuros leilões de energia eólica. Na categoria de conteúdo ambiental é essencial o 

dimensionamento ideal de recursos para em seguida efetuar aumento necessário de recursos e 

mão de obra qualificada para a realização dos relatórios de análise de licenças ambientais. 

No aspecto econômico-financeiro, há uma carência de incentivos fiscais por parte do 

governo para a atração e vinda de indústrias a se fixarem no estado e por consequência 

promover o desenvolvimento do setor eólico. 

Destaca-se ainda, como obstáculo, a desatualização do Atlas eólico do estado 

potiguar. A atualização do mesmo perante a capacidade eólica instalada no estado e 

principalmente com o potencial a ser explorado será de grande valia, uma vez que, apresenta o 

cenário eólico atualizado do estado e somado a isso é uma ferramenta que indiretamente será 

utilizada como uma espécie de marketing para a atração de investimentos do setor privado 

para a instalação de novos projetos e o aumento da capacidade eólica futura. 

Os principais problemas encontrados no estado potiguar são referentes às categorias 

de conteúdo de infraestrutura e logística. A questão das linhas de transmissão e distribuição 

está parcialmente resolvida, no entanto requer um olhar constante, visto que, com o aumento 
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do número de parques em operação faz-se necessário o aumento de linhas que interligue os 

parques à rede, para o aproveitamento da energia proveniente dos mesmos. 

A inexistência de um porto adequado para cargas de grande porte como, por 

exemplo, componentes de aerogeradores, máquinas, ferramentas, equipamentos e a 

necessidade de reforma, manutenção e a duplicação de algumas estradas e rodovias que ainda 

são deficitárias, são problemas que invariavelmente precisam ser solucionados, para permitir 

o transporte de componentes de parques eólicos de um terminal marítimo até os locais de 

construção dos parques e com isso gerar redução de custos. 

Vale salientar que as implicações logísticas representam um desincentivo para o 

desenvolvimento do setor eólico no RN de forma indireta, uma vez que, proporcionam um 

aumento considerável dos custos em virtude de incrementar os custos com transportes de 

componentes de parques eólicos e de máquinas, equipamentos e ferramentas, interferindo 

diretamente na decisão de investimento por parte dos investidores dos parques eólicos e das 

empresas na localização de suas indústrias. 

O governo do estado do RN deveestabelecer uma política pública de incentivo ao 

desenvolvimento da energia eólica, estabelecendo prioridades para resolver os obstáculos 

mencionados anteriormente. Essas políticas foram desenvolvidas nos principais estados, 

Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul, concorrentes do RN nos leilões de energia. 

O estado potiguar nessa política pública de incentivo deve priorizar a contratação e 

qualificação de mão de obra suficiente para completar o quadro dos órgãos ambientais, os 

quais tem um quadro insuficiente para atender a demanda por relatórios e análises de licenças 

ambientais, mesmo que sejam demandaas sazonais. 

Outra diretriz da política pública a ser estabelecidaé a atualização do Atlas eólico do 

estado em conjunto com o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (CERNE), 

com o Sindicato das Empresas Operadoras, Geradoras, de Transmissão, Comercialização e 

Distribuição do Setor Energético do Estado do Rio Grande do Norte (SEERN), que 

representam as empresas proprietárias dos parqueseólicos, interessadas diretamente na 

atualização do Atlas eólico. 

Outro aspecto a ser desenvolvido nessa política é a realização de um estudo para 

saber até onde podem ser fornecidos incentivos fiscais para as empresas virem investir mais 

no RN em parques eólicos e instalarem fábricas no território potiguar  

As questões de infraestrutura e logística são fundamentais e devem ser abordadas 

nessa política pública de incentivo. Inicialmente deve-se manter um acompanhamento 

completo junto aos órgãos do setor e do governo federal para a instalação de mais linhas de 
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transmissão e distribuição, com o intuito de garantir a conexão com a rede dos novos parques 

que estão em construção e contratados. 

As resoluções das questões logísticas em particular favorecem o desenvolvimento de 

outros setores além do setor eólico. A reforma, manutenção e duplicação de estradas e 

rodovias permite uma maior utilização para o transporte de cargas de grande porte, o que é de 

grande importância para o desenvolvimento e crescimento de alguns setores da economia 

potiguar. 

Outro fator de suma importância a ser mencionado é a questão do terminal oceânico 

marítimo. Em virtude da localização, o atual porto de Natal/RN é confinado por terra, uma 

vez que, não possui infraestrutura para o transporte de cargas de grande porte, e confinado por 

mar, já que, não aproveita de forma correta a sua localização geográfica privilegiada para o 

comércio externo, dificultando o desenvolvimento de alguns setores, incluindo o setor eólico. 

A proposta da nova política pública de incentivo contempla a adequação do porto 

atual para um porto boutique, exclusivamente para containers de cargas nobres, containers 

refrigerados e climatizados e transporte de passageiros. Em paralelo realizar a construção de 

um terminal marítimo oceânico (porto) de qualidade, com maior profundidade, boa 

localização e acessibilidade para o transporte de cargas de grande porte como máquinas, 

equipamentos, ferramentas, componentes de parques eólicos.  

Essa construção permite o desenvolvimento de outros setores que também 

compartilham as características de cargas de grande porte, o que viabiliza ainda mais a 

proposta, uma vez que, não é destinada ao favorecimento de um setor, mas sim de uma gama 

de setores. 

A solução desses problemas permitirá ao estado potiguar uma maior competitividade 

nos leilões de energia futuros, uma vez que, com maior infraestrutura e logística adequada os 

investidores serão atraídos a investir em novos projetos de parques eólicos, já que, aqui 

condições naturais ideais e um grande potencial a ser explorado. 

Como futuros desdobramentos desta pesquisa, pretende-se servir como material de 

referência para que outras pesquisas na área de energia eólica e pesquisas que utilizem a 

metodologia de caráter qualitativo através da ferramenta das categorias de conteúdo, tornando 

a ferramenta acessível a todos os pesquisadores e interessados. 

Sugere-se, em síntese, como trabalhos futuros, a relação do parque tecnológico de 

energia e o desenvolvimento da energia eólica no estado, a influência do parque tecnológico 

para a atração de empresas e indústrias do setor eólico a se fixarem no Rio Grande do Norte e 
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um comparativo das políticas de incentivo ao desenvolvimento da energia eólica nos estados 

brasileiros observando o desenvolvimento eólico nos mesmos estados em estudo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – LISTA DE PARQUES EÓLICOS EM OPERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E 

CONTRATADOS/ OUTORGADOS DE ACORDO COM A AGÊNCIA NACIONAL 

DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) 

  

LISTA DOS PARQUES EM OPERAÇÃO COMERCIAL 

N
0
 Nome do 

Parque 

CEG Potência 

(KW) 
Proprietário Estado Município 

1 
Eólica de 

Prainha 

EOL.CV.CE.002.14

2-3.01  
10.000 

100% para Wobben 

Wind Power 

Industria e 

Comércio Ltda 

CE 
Aquiraz - 

CE 

2 
Eólica de 

Taíba 

EOL.CV.CE.002.80

1-0.01  
5.000 

100% para Wobben 

Wind Power 

Industria e 

Comércio Ltda 

CE 

São 

Gonçalo do 

Amarante - 

CE 

3 

Eólio - 

Elétrica de 

Palmas 

EOL.CV.PR.027.90

8-0.01  
2.500 

100% para Copel 

Geração e 

Transmissão S.A. 

PR 
Palmas - 

PR 

4 

Parque 

Eólico de 

Beberibe 

EOL.CV.CE.028.17

4-3.01  
25.600 

100% para Eólica 

Beberibe S.A. 
CE 

Beberibe - 

CE 

5 Mucuripe 
EOL.CV.CE.028.37

5-4.01  
2.400 

100% para Wobben 

Wind Power 

Industria e 

Comércio Ltda 

CE 
Fortaleza - 

CE 

6 
RN 15 - Rio 

do Fogo 

EOL.CV.RN.028.42

4-6.01  
49.300 

100% para Energias 

Renováveis do 

Brasil S.A. 

RN 
Rio do 

Fogo - RN 

7 
Praia do 

Morgado 

EOL.CV.CE.028.44

0-8.01  
28.800 

100% para Central 

Eólica Praia do 

Morgado S/A 

CE 
Acaraú - 

CE 

8 
Volta do 

Rio 

EOL.CV.CE.028.44

1-6.01  
42.000 

100% para Central 

Eólica Volta do Rio 

S/A 

CE 
Acaraú - 

CE 

9 Alegria II 
EOL.CV.RN.028.44

3-2.01  
100.650 

100% para New 

Energy Options 

Geração de Energia 

S/A 

RN 
Guamaré - 

RN 

10 Alegria I 
EOL.CV.RN.028.44

4-0.01  
51.000 

100% para New 

Energy Options 

Geração de Energia 

S/A 

RN 
Guamaré - 

RN 

11 Pirauá 
EOL.CV.PE.028.48

1-5.01  
4.950 

100% para Eólica 

Pirauá Geradora de 

Energia S.A. 

PE 
Macaparan

a - PE 

12 
Eólica de 

Bom Jardim 

EOL.CV.SC.028.49

1-2.01  
600 

100% para Parque 

Eólico de Santa 

Catarina Ltda 

SC 

Bom 

Jardim da 

Serra - SC 

13 
Foz do Rio 

Choró 

EOL.CV.CE.028.63

0-3.01  
25.200 

100% para SIIF 

Cinco Geração e 

Comercialização de 

Energia S.A. 

CE 
Beberibe - 

CE 

14 
Praia 

Formosa 

EOL.CV.CE.028.63

1-1.01  
105.000 

100% para Eólica 

Formosa Geração e 
CE 

Camocim - 

CE 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=2142:E%F3lica%20de%20Prainha
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=2142:E%F3lica%20de%20Prainha
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=10:Wobben%20Wind%20Power%20Industria%20e%20Com%E9rcio%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=10:Wobben%20Wind%20Power%20Industria%20e%20Com%E9rcio%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=10:Wobben%20Wind%20Power%20Industria%20e%20Com%E9rcio%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=10:Wobben%20Wind%20Power%20Industria%20e%20Com%E9rcio%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=2801:E%F3lica%20de%20Ta%EDba
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=2801:E%F3lica%20de%20Ta%EDba
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=10:Wobben%20Wind%20Power%20Industria%20e%20Com%E9rcio%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=10:Wobben%20Wind%20Power%20Industria%20e%20Com%E9rcio%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=10:Wobben%20Wind%20Power%20Industria%20e%20Com%E9rcio%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=10:Wobben%20Wind%20Power%20Industria%20e%20Com%E9rcio%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=27908:E%F3lio%20-%20El%E9trica%20de%20Palmas
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=27908:E%F3lio%20-%20El%E9trica%20de%20Palmas
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=27908:E%F3lio%20-%20El%E9trica%20de%20Palmas
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5066:Copel%20Gera%E7%E3o%20e%20Transmiss%E3o%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5066:Copel%20Gera%E7%E3o%20e%20Transmiss%E3o%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5066:Copel%20Gera%E7%E3o%20e%20Transmiss%E3o%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28174:Parque%20E%F3lico%20de%20Beberibe
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28174:Parque%20E%F3lico%20de%20Beberibe
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28174:Parque%20E%F3lico%20de%20Beberibe
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3346:E%F3lica%20Beberibe%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3346:E%F3lica%20Beberibe%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28375:Mucuripe
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=10:Wobben%20Wind%20Power%20Industria%20e%20Com%E9rcio%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=10:Wobben%20Wind%20Power%20Industria%20e%20Com%E9rcio%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=10:Wobben%20Wind%20Power%20Industria%20e%20Com%E9rcio%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=10:Wobben%20Wind%20Power%20Industria%20e%20Com%E9rcio%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28424:RN%2015%20-%20Rio%20do%20Fogo
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28424:RN%2015%20-%20Rio%20do%20Fogo
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2871:Energias%20Renov%E1veis%20do%20Brasil%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2871:Energias%20Renov%E1veis%20do%20Brasil%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2871:Energias%20Renov%E1veis%20do%20Brasil%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28440:Praia%20do%20Morgado
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28440:Praia%20do%20Morgado
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3810:Central%20E%F3lica%20Praia%20do%20Morgado%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3810:Central%20E%F3lica%20Praia%20do%20Morgado%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3810:Central%20E%F3lica%20Praia%20do%20Morgado%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28441:Volta%20do%20Rio
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28441:Volta%20do%20Rio
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3780:Central%20E%F3lica%20Volta%20do%20Rio%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3780:Central%20E%F3lica%20Volta%20do%20Rio%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3780:Central%20E%F3lica%20Volta%20do%20Rio%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28443:Alegria%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2879:New%20Energy%20Options%20Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2879:New%20Energy%20Options%20Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2879:New%20Energy%20Options%20Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2879:New%20Energy%20Options%20Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28444:Alegria%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2879:New%20Energy%20Options%20Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2879:New%20Energy%20Options%20Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2879:New%20Energy%20Options%20Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2879:New%20Energy%20Options%20Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28481:Pirau%E1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5181:E%F3lica%20Pirau%E1%20Geradora%20de%20Energia%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5181:E%F3lica%20Pirau%E1%20Geradora%20de%20Energia%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5181:E%F3lica%20Pirau%E1%20Geradora%20de%20Energia%20S.A.
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Comercialização de 

Energia S.A. 

15 

Eólica 

Canoa 

Quebrada 

EOL.CV.CE.028.64

9-4.01  
10.500 

100% para Rosa 

dos Ventos Geração 

e Comercialização 

de Energia S.A. 

CE 
Aracati - 

CE 

16 
Lagoa do 

Mato 

EOL.CV.CE.028.65

2-4.01  
3.230 

100% para Rosa 

dos Ventos Geração 

e Comercialização 

de Energia S.A. 

CE 
Aracati - 

CE 

17 

Parque 

Eólico do 

Horizonte 

EOL.CV.SC.028.67

4-5.01  
4.800 

100% para Central 

Nacional de 

Energia Eólica Ltda 

SC 
Água Doce 

- SC 

18 
Eólica 

Icaraizinho 

EOL.CV.CE.028.69

9-0.01  
54.600 

100% para Eólica 

Icaraizinho Geração 

e Comercialização 

de Energia S.A. 

CE 
Amontada 

- CE 

19 
Eólica 

Paracuru 

EOL.CV.CE.028.70

6-7.01  
25.200 

100% para Eólica 

Paracuru Geração e 

Comercialização de 

Energia S.A. 

CE 
Paracuru - 

CE 

20 

Parque 

Eólico 

Elebrás 

Cidreira 1 

EOL.CV.RS.028.71

2-1.01  
70.000 

100% para Elebrás 

Projetos S.A 
RS 

Tramandaí 

- RS 

21 

Eólica 

Praias de 

Parajuru 

EOL.CV.CE.028.72

4-5.01  
28.800 

100% para Central 

Eólica Praia de 

Parajuru S/A 

CE 
Beberibe - 

CE 

22 Gargaú 
EOL.CV.RJ.028.73

0-0.01  
28.050 

100% para Gargaú 

Energética S.A. 
RJ 

São 

Francisco 

de 

Itabapoana 

- RJ 

23 Pedra do Sal 
EOL.CV.PI.028.731

-8.01  
18.000 

100% para Eólica 

Pedra do Sal S.A. 
PI 

Parnaíba - 

PI 

24 

Parque 

Eólico 

Enacel 

EOL.CV.CE.028.77

0-9.01  
31.500 

100% para Bons 

Ventos Geradora de 

Energia S.A. 

CE 
Aracati - 

CE 

25 Macau 
EOL.CV.RN.028.78

7-3.01  
1.800 

100% para Petróleo 

Brasileiro S/A 
RN 

Macau - 

RN 

26 
Canoa 

Quebrada 

EOL.CV.CE.028.78

8-1.01  
57.000 

100% para Bons 

Ventos Geradora de 

Energia S.A. 

CE 
Aracati - 

CE 

27 
Eólica Água 

Doce 

EOL.CV.SC.028.79

3-8.01  
9.000 

100% para Central 

Nacional de 

Energia Eólica Ltda 

SC 
Água Doce 

- SC 

28 

Parque 

Eólico de 

Osório 

EOL.CV.RS.028.81

0-1.01  
50.000 

100% para Ventos 

do Sul Energia S/A 
RS 

Osório - 

RS 

29 

Parque 

Eólico 

Sangradouro 

EOL.CV.RS.028.81

1-0.01  
50.000 

100% para Ventos 

do Sul Energia S/A 
RS 

Osório - 

RS 

30 

Parque 

Eólico de 

Palmares 

EOL.CV.RS.028.85

5-1.01  
9.200 

100% para Parques 

Eólicos Palmares 

S.A. 

RS 
Palmares 

do Sul - RS 

31 Taíba Águia 
EOL.CV.CE.028.85

7-8.01  
23.100 

100% para Central 

Geradora Eólica 

Taíba Águia S.A. 

CE 

São 

Gonçalo do 

Amarante - 

CE 

32 Taíba EOL.CV.CE.028.85 16.500 100% para Bons CE São 
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Albatroz 8-6.01  Ventos Geradora de 

Energia S.A. 

Gonçalo do 

Amarante - 

CE 

33 

Parque 

Eólico dos 

Índios 

EOL.CV.RS.028.86

4-0.01  
50.000 

100% para Ventos 

do Sul Energia S/A 
RS 

Osório - 

RS 

34 Bons Ventos 
EOL.CV.CE.028.88

7-0.01  
50.000 

100% para Bons 

Ventos Geradora de 

Energia S.A. 

CE 
Aracati - 

CE 

35 Xavante 
EOL.CV.PE.029.01

1-4.01  
4.950 

100% para Eólica 

Gravatá - Geradora 

de Energia S.A. 

PE 
Pombos - 

PE 

36 Mandacaru 
EOL.CV.PE.029.01

5-7.01  
4.950 

100% para Eólica 

Gravatá - Geradora 

de Energia S.A. 

PE 
Gravatá - 

PE 

37 Santa Maria 
EOL.CV.PE.029.01

9-0.01  
4.950 

100% para Eólica 

Gravatá - Geradora 

de Energia S.A. 

PE 
Gravatá - 

PE 

38 
Gravatá 

Fruitrade 

EOL.CV.PE.029.02

0-3.01  
4.950 

100% para Eólica 

Gravatá - Geradora 

de Energia S.A. 

PE 
Gravatá - 

PE 

39 Millennium 
EOL.CV.PB.029.04

1-6.01  
10.200 

100% para SPE 

Millennium Central 

Geradora Eólica 

S/A 

PB 
Mataraca - 

PB 

40 Púlpito 
EOL.CV.SC.029.05

1-3.01  
30.000 

100% para Púlpito 

Energia Eólica S.A. 
SC 

Bom 

Jardim da 

Serra - SC 

41 Aquibatã 
EOL.CV.SC.029.05

2-1.01  
30.000 

100% para 

Aquibatã Energia 

Eólica S.A. 

SC 
Água Doce 

- SC 

42 
Santo 

Antônio 

EOL.CV.SC.029.05

3-0.01  
3.000 

100% para Santo 

Antônio Energia 

Eólica S.A. 

SC 

Bom 

Jardim da 

Serra - SC 

43 Cascata 
EOL.CV.SC.029.05

4-8.01  
6.000 

100% para Cascata 

Energia Eólica S.A. 
SC 

Água Doce 

- SC 

44 Rio do Ouro 
EOL.CV.SC.029.05

5-6.01  
30.000 

100% para Rio de 

Ouro Energia 

Eólica S.A. 

SC 

Bom 

Jardim da 

Serra - SC 

45 Salto 
EOL.CV.SC.029.05

6-4.01  
30.000 

100% para Salto 

Energia Eólica S.A. 
SC 

Água Doce 

- SC 

46 Bom Jardim 
EOL.CV.SC.029.06

2-9.01  
30.000 

100% para Bom 

Jardim Energia 

Eólica S.A. 

SC 

Bom 

Jardim da 

Serra - SC 

47 Campo Belo 
EOL.CV.SC.029.06

5-3.01  
10.500 

100% para Campo 

Belo Energia Eólica 

S.A. 

SC 
Água Doce 

- SC 

48 Amparo 
EOL.CV.SC.029.06

9-6.01  
22.500 

100% para Amparo 

Energia Eólica S.A. 
SC 

Água Doce 

- SC 

49 Cruz Alta 
EOL.CV.SC.029.07

0-0.01  
30.000 

100% para Cruz 

Alta Energia Eólica 

S.A. 

SC 
Água Doce 

- SC 

50 Vitória 
EOL.CV.PB.029.07

5-0.01  
4.500 

100% para Cardus 

Energia Ltda. 
PB 

Mataraca - 

PB 

51 Presidente 
EOL.CV.PB.029.08

3-1.01  
4.800 

100% para Vale dos 

Ventos Geradora 

Eólica S.A 

PB 
Mataraca - 

PB 

52 Camurim 
EOL.CV.PB.029.08

4-0.01  
4.800 

100% para Vale dos 

Ventos Geradora 
PB 

Mataraca - 

PB 
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Eólica S.A 

53 Albatroz 
EOL.CV.PB.029.08

5-8.01  
4.800 

100% para Vale dos 

Ventos Geradora 

Eólica S.A 

PB 
Mataraca - 

PB 

54 Coelhos I 
EOL.CV.PB.029.08

6-6.01  
4.800 

100% para Vale dos 

Ventos Geradora 

Eólica S.A 

PB 
Mataraca - 

PB 

55 Coelhos III 
EOL.CV.PB.029.08

7-4.01  
4.800 

100% para Vale dos 

Ventos Geradora 

Eólica S.A 

PB 
Mataraca - 

PB 

56 Atlântica 
EOL.CV.PB.029.08

8-2.01  
4.800 

100% para Vale dos 

Ventos Geradora 

Eólica S.A 

PB 
Mataraca - 

PB 

57 Caravela 
EOL.CV.PB.029.08

9-0.01  
4.800 

100% para Vale dos 

Ventos Geradora 

Eólica S.A 

PB 
Mataraca - 

PB 

58 Coelhos II 
EOL.CV.PB.029.09

0-4.01  
4.800 

100% para Vale dos 

Ventos Geradora 

Eólica S.A 

PB 
Mataraca - 

PB 

59 Coelhos IV 
EOL.CV.PB.029.09

1-2.01  
4.800 

100% para Vale dos 

Ventos Geradora 

Eólica S.A 

PB 
Mataraca - 

PB 

60 Mataraca 
EOL.CV.PB.029.09

2-0.01  
4.800 

100% para Vale dos 

Ventos Geradora 

Eólica S.A 

PB 
Mataraca - 

PB 

61 Alhandra 
EOL.CV.PB.029.11

2-9.01  
6.300 

100% para Cedin 

do Brasil S.A. 
PB 

Alhandra - 

PB 

62 Aratuá I 
EOL.CV.RN.030.12

1-3.01  
14.400 

100% para 

Brasventos Aratuá 

1 Geradora de 

Energia S.A 

RN 
Guamaré - 

RN 

63 Buriti 
EOL.CV.CE.030.27

9-1.01  
30.000 

100% para Nova 

Eólica Buriti S.A. 
CE 

Acaraú - 

CE 

64 
Mangue 

Seco 3 

EOL.CV.RN.030.28

1-3.01  
26.000 

100% para Eólica 

Mangue Seco 3 – 

Geradora e 

Comercializadora 

de Energia Elétrica 

S.A. 

RN 
Guamaré - 

RN 

65 Coqueiros 
EOL.CV.CE.030.28

2-1.01  
27.000 

100% para Nova 

Eólica Coqueiro 

S.A. 

CE 
Acaraú - 

CE 

66 Macaúbas 
EOL.CV.BA.030.28

3-0.01  
35.070 

100% para 

Macaúbas 

Energética S.A. 

BA 

Brotas de 

Macaúbas - 

BA 

67 
Mangue 

Seco 2 

EOL.CV.RN.030.28

4-8.01  
26.000 

100% para Eólica 

Mangue Seco 2 – 

Geradora e 

Comercializadora 

de Energia Elétrica 

S.A. 

RN 
Guamaré - 

RN 

68 
Mangue 

Seco 1 

EOL.CV.RN.030.28

5-6.01  
26.000 

100% para Eólica 

Mangue Seco 1 – 

Geradora e 

Comercializadora 

de Energia Elétrica 

S.A. 

RN 
Guamaré - 

RN 

69 Osório 2 
EOL.CV.RS.030.28

6-4.01  
27.600 

100% para Ventos 

do Litoral Energia 

S.A. 

RS 
Osório - 

RS 
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70 
Pedra do 

Reino 

EOL.CV.BA.030.28

8-0.01  
30.000 

100% para Eólica 

Pedra do Reino 

S.A. 

BA 
Sobradinho 

- BA 

71 Icaraí 
EOL.CV.CE.030.28

9-9.01  
16.800 

100% para Eólica 

Icaraí Geração e 

Comercialização de 

Energia S.A 

CE 
Amontada 

- CE 

72 
Mangue 

Seco 5 

EOL.CV.RN.030.29

0-2.01  
26.000 

100% para Eólica 

Mangue Seco 4 – 

Geradora e 

Comercializadora 

de Energia Elétrica 

S.A. 

RN 
Guamaré - 

RN 

73 
Santa Clara 

I 

EOL.CV.RN.030.29

2-9.01  
30.000 

100% para Santa 

Clara I Energias 

Renováveis Ltda. 

RN 
Parazinho - 

RN 

74 
Santa Clara 

III 

EOL.CV.RN.030.29

3-7.01  
30.000 

100% para Santa 

Clara III Energias 

Renovaveis Ltda 

RN 
Parazinho - 

RN 

75 Cajucoco 
EOL.CV.CE.030.29

4-5.01  
30.000 

100% para Nova 

Eólica Cajucoco 

S.A 

CE 
Itarema - 

CE 

76 Colônia 
EOL.CV.CE.030.29

5-3.01  
18.900 

100% para Central 

Geradora Eólica 

Colônia S.A. 

CE 

São 

Gonçalo do 

Amarante - 

CE 

77 
Barra dos 

Coqueiros 

EOL.CV.SE.030.29

6-1.01  
34.500 

100% para Energen 

Energias 

Renováveis S.A. 

SE 

Barra dos 

Coqueiros - 

SE 

78 
Dunas de 

Paracuru 

EOL.CV.CE.030.29

9-6.01  
42.000 

100% para 

VENTOS BRASIL 

GERACAO E 

COMERCIALIZA

CAO DE 

ENERGIA 

ELETRICA S.A.  

CE 
Paracuru - 

CE 

79 
Morro dos 

Ventos VI 

EOL.CV.RN.030.30

0-3.01  
28.800 

100% para Desa 

Morro dos Ventos 

VI S.A 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

80 
Morro dos 

Ventos I 

EOL.CV.RN.030.30

1-1.01  
28.800 

100% para Desa 

Morro dos Ventos I 

S.A 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

81 
Morro dos 

Ventos IX 

EOL.CV.RN.030.30

2-0.01  
30.000 

100% para Desa 

Morro dos Ventos 

IX S.A 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

82 
Santa Clara 

VI 

EOL.CV.RN.030.30

4-6.01  
30.000 

100% para Santa 

Clara VI Energias 

Renovaveis Ltda. 

RN 
Parazinho - 

RN 

83 
Novo 

Horizonte 

EOL.CV.BA.030.30

5-4.01  
30.060 

100% para Novo 

Horizonte 

Energética S.A 

BA 

Brotas de 

Macaúbas - 

BA 

84 Seabra 
EOL.CV.BA.030.30

6-2.01  
30.060 

100% para Seabra 

Energética S.A 
BA 

Brotas de 

Macaúbas - 

BA 

85 
Santa Clara 

IV 

EOL.CV.RN.030.30

7-0.01  
30.000 

100% para Santa 

Clara IV Energias 

Renovaveis Ltda. 

RN 
Parazinho - 

RN 

86 
Santa Clara 

II 

EOL.CV.RN.030.30

8-9.01  
30.000 

100% para Santa 

Clara II Energias 

Renovaveis Ltda. 

RN 
Parazinho - 

RN 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30288:Pedra%20do%20Reino
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5950:Novo%20Horizonte%20Energ%E9tica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30306:Seabra
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5949:Seabra%20Energ%E9tica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5949:Seabra%20Energ%E9tica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30307:Santa%20Clara%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30307:Santa%20Clara%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5777:Santa%20Clara%20IV%20Energias%20Renovaveis%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5777:Santa%20Clara%20IV%20Energias%20Renovaveis%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5777:Santa%20Clara%20IV%20Energias%20Renovaveis%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30308:Santa%20Clara%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30308:Santa%20Clara%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5780:Santa%20Clara%20II%20Energias%20Renovaveis%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5780:Santa%20Clara%20II%20Energias%20Renovaveis%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5780:Santa%20Clara%20II%20Energias%20Renovaveis%20Ltda.
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87 Faísa V 
EOL.CV.CE.030.30

9-7.01  
29.400 

100% para Eólica 

Faísa V Geração e 

Comercialização de 

Energia Ltda 

CE Trairi - CE 

88 
Morro dos 

Ventos III 

EOL.CV.RN.030.31

0-0.01  
28.800 

100% para Desa 

Morro dos Ventos 

III S.A 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

89 
Morro dos 

Ventos IV 

EOL.CV.RN.030.31

1-9.01  
28.800 

100% para Desa 

Morro dos Ventos 

IV S.A 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

90 
Serra do 

Salto 

EOL.CV.BA.030.31

4-3.01  
19.200 

100% para Centrais 

Eólicas Serra do 

Salto S.A 

BA 
Guanambi 

- BA 

91 Ilhéus 
EOL.CV.BA.030.31

5-1.01 
11.200 

100% para Centrais 

Eólicas Ilhéus S.A 
BA 

Guanambi 

- BA 

92 Candiba 
EOL.CV.BA.030.31

6-0.01  
9.600 

100% para Centrais 

Eólicas Candiba 

S.A 

BA 
Guanambi 

- BA 

93 
Licínio de 

Almeida 

EOL.CV.BA.030.31

7-8.01  
24.000 

100% para Centrais 

Eólicas Licínio de 

Almeida S.A 

BA 
Guanambi 

- BA 

94 

Nossa 

Senhora da 

Conceição 

EOL.CV.BA.030.31

8-6.01  
28.800 

100% para Centrais 

Eólicas Nossa 

Senhora Conceição 

S.A 

BA 
Igaporã - 

BA 

95 
Pajeú do 

Vento 

EOL.CV.BA.030.31

9-4.01  
25.600 

100% para Centrais 

Eólicas Pajeú do 

Vento S.A 

BA 
Caetité - 

BA 

96 Alvorada 
EOL.CV.BA.030.32

0-8.01  
8.000 

100% para Centrais 

Eólicas Alvorada 

S.A 

BA 
Caetité - 

BA 

97 Igaporã 
EOL.CV.BA.030.32

1-6.01  
30.400 

100% para Centrais 

Eólicas Igaporã S.A 
BA 

Igaporã - 

BA 

98 Planaltina 
EOL.CV.BA.030.32

2-4.01  
27.200 

100% para Centrais 

Eólicas Planaltina 

S.A 

BA 
Caetité - 

BA 

99 
Porto 

Seguro 

EOL.CV.BA.030.32

3-2.01  
6.400 

100% para Centrais 

Eólicas Porto 

Seguro S.A 

BA 
Igaporã - 

BA 

100 Pindaí 
EOL.CV.BA.030.32

4-0.01  
24.000 

100% para Centrais 

Eólicas Pindaí S.A 
BA 

Guanambi 

- BA 

101 Guanambi 
EOL.CV.BA.030.32

8-3.01  
20.800 

100% para Centrais 

Eólicas Guanambi 

S.A 

BA 
Guanambi 

- BA 

102 Faísa IV 
EOL.CV.CE.030.32

9-1.01  
25.200 

100% para Eólica 

Faísa IV Geração e 

Comercialização de 

Energia Ltda 

CE Trairi - CE 

103 
Sangradouro 

3 

EOL.CV.RS.030.33

0-5.01  
27.600 

100% para Ventos 

da Lagoa S.A 
RS 

Osório - 

RS 

104 Faísa II 
EOL.CV.CE.030.33

1-3.01  
27.300 

100% para Eólica 

Faísa II Geração e 

Comercialização de 

Energia Ltda 

CE Trairi - CE 

105 Faísa III 
EOL.CV.CE.030.33

2-1.01  
25.200 

100% para Eólica 

Faísa III Geração e 

Comercialização de 

Energia Ltda 

CE Trairi - CE 

106 Parque EOL.CV.RN.030.33 19.800 100% para Gestamp RN João 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30309:Fa%EDsa%20V
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5976:E%F3lica%20Fa%EDsa%20V%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5976:E%F3lica%20Fa%EDsa%20V%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5976:E%F3lica%20Fa%EDsa%20V%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5976:E%F3lica%20Fa%EDsa%20V%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30310:Morro%20dos%20Ventos%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30310:Morro%20dos%20Ventos%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5977:Desa%20Morro%20dos%20Ventos%20III%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5977:Desa%20Morro%20dos%20Ventos%20III%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5977:Desa%20Morro%20dos%20Ventos%20III%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30311:Morro%20dos%20Ventos%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30311:Morro%20dos%20Ventos%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5978:Desa%20Morro%20dos%20Ventos%20IV%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5978:Desa%20Morro%20dos%20Ventos%20IV%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5978:Desa%20Morro%20dos%20Ventos%20IV%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30314:Serra%20do%20Salto
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30314:Serra%20do%20Salto
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6276:Centrais%20E%F3licas%20Serra%20do%20Salto%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6276:Centrais%20E%F3licas%20Serra%20do%20Salto%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6276:Centrais%20E%F3licas%20Serra%20do%20Salto%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5959:Centrais%20E%F3licas%20Ilh%E9us%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5959:Centrais%20E%F3licas%20Ilh%E9us%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30316:Candiba
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5960:Centrais%20E%F3licas%20Candiba%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5960:Centrais%20E%F3licas%20Candiba%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5960:Centrais%20E%F3licas%20Candiba%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30317:Lic%EDnio%20de%20Almeida
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30317:Lic%EDnio%20de%20Almeida
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5961:Centrais%20E%F3licas%20Lic%EDnio%20de%20Almeida%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5961:Centrais%20E%F3licas%20Lic%EDnio%20de%20Almeida%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5961:Centrais%20E%F3licas%20Lic%EDnio%20de%20Almeida%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30318:Nossa%20Senhora%20da%20Concei%E7%E3o
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30318:Nossa%20Senhora%20da%20Concei%E7%E3o
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30318:Nossa%20Senhora%20da%20Concei%E7%E3o
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5962:Centrais%20E%F3licas%20Nossa%20Senhora%20Concei%E7%E3o%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5962:Centrais%20E%F3licas%20Nossa%20Senhora%20Concei%E7%E3o%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5962:Centrais%20E%F3licas%20Nossa%20Senhora%20Concei%E7%E3o%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5962:Centrais%20E%F3licas%20Nossa%20Senhora%20Concei%E7%E3o%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30319:Paje%FA%20do%20Vento
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30319:Paje%FA%20do%20Vento
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5963:Centrais%20E%F3licas%20Paje%FA%20do%20Vento%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5963:Centrais%20E%F3licas%20Paje%FA%20do%20Vento%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5963:Centrais%20E%F3licas%20Paje%FA%20do%20Vento%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30320:Alvorada
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5964:Centrais%20E%F3licas%20Alvorada%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5964:Centrais%20E%F3licas%20Alvorada%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5964:Centrais%20E%F3licas%20Alvorada%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30321:Igapor%E3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5965:Centrais%20E%F3licas%20Igapor%E3%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5965:Centrais%20E%F3licas%20Igapor%E3%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30322:Planaltina
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5966:Centrais%20E%F3licas%20Planaltina%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5966:Centrais%20E%F3licas%20Planaltina%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5966:Centrais%20E%F3licas%20Planaltina%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30323:Porto%20Seguro
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30323:Porto%20Seguro
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5967:Centrais%20E%F3licas%20Porto%20Seguro%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5967:Centrais%20E%F3licas%20Porto%20Seguro%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5967:Centrais%20E%F3licas%20Porto%20Seguro%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30324:Pinda%ED
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5968:Centrais%20E%F3licas%20Pinda%ED%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5968:Centrais%20E%F3licas%20Pinda%ED%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30328:Guanambi
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5973:Centrais%20E%F3licas%20Guanambi%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5973:Centrais%20E%F3licas%20Guanambi%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5973:Centrais%20E%F3licas%20Guanambi%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30329:Fa%EDsa%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5972:E%F3lica%20Fa%EDsa%20IV%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5972:E%F3lica%20Fa%EDsa%20IV%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5972:E%F3lica%20Fa%EDsa%20IV%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5972:E%F3lica%20Fa%EDsa%20IV%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30330:Sangradouro%203
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30330:Sangradouro%203
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5969:Ventos%20da%20Lagoa%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5969:Ventos%20da%20Lagoa%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30331:Fa%EDsa%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5970:E%F3lica%20Fa%EDsa%20II%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5970:E%F3lica%20Fa%EDsa%20II%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5970:E%F3lica%20Fa%EDsa%20II%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5970:E%F3lica%20Fa%EDsa%20II%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30332:Fa%EDsa%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5971:E%F3lica%20Fa%EDsa%20III%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5971:E%F3lica%20Fa%EDsa%20III%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5971:E%F3lica%20Fa%EDsa%20III%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5971:E%F3lica%20Fa%EDsa%20III%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30333:Parque%20E%F3lico%20Cabe%E7o%20Preto
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5982:Gestamp%20E%F3lica%20Baixa%20Verde%20S.A


215 

 

Eólico 

Cabeço 

Preto 

3-0.01  Eólica Baixa Verde 

S.A 

Câmara - 

RN 

107 
Fazenda 

Rosário 3 

EOL.CV.RS.030.33

4-8.01  
16.100 

100% para Parques 

Eólicos Palmares 

S.A. 

RS 
Palmares 

do Sul - RS 

108 Embuaca 
EOL.CV.CE.030.33

6-4.01  
25.200 

100% para 

Embuaca Geração e 

Comercialização de 

Energia S.A 

CE Trairi - CE 

109 Miassaba 3 
EOL.CV.RN.030.33

9-9.01  
68.470 

100% para 

Brasventos 

Miassaba 3 

Geradora de 

Energia S.A 

RN 
Macau - 

RN 

110 
Areia 

Branca 

EOL.CV.RN.030.34

0-2.01  
27.300 

100% para Eólica 

Bela Vista Geração 

e Comercialização 

de Energia S/A 

RN 

Areia 

Branca - 

RN 

111 Rio Verde 
EOL.CV.BA.030.34

1-0.01  
30.400 

100% para Centrais 

Eólicas Rio Verde 

S.A 

BA 
Caetité - 

BA 

112 Guirapá 
EOL.CV.BA.030.34

2-9.01  
28.800 

100% para Centrais 

Eólicas Guirapá 

S.A 

BA 
Guanambi 

- BA 

113 
Fazenda 

Rosário 

EOL.CV.RS.030.34

3-7.01  
9.200 

100% para Parques 

Eólicos Palmares 

S.A. 

RS 
Palmares 

do Sul - RS 

114 

Cerro Chato 

I (Antiga 

Coxilha 

Negra V) 

EOL.CV.RS.030.34

8-8.01  
30.000 

100% para 

Eletrosul Centrais 

Elétricas S/A 

RS 

Santana do 

Livramento 

- RS 

115 

Cerro Chato 

II (Antiga 

Coxilha 

Negra VI) 

EOL.CV.RS.030.34

9-6.01  
30.000 

100% para 

Eletrosul Centrais 

Elétricas S/A 

RS 

Santana do 

Livramento 

- RS 

116 

Cerro Chato 

III (Antiga 

Coxilha 

Negra VII) 

EOL.CV.RS.030.35

0-0.01  
30.000 

100% para 

Eletrosul Centrais 

Elétricas S/A 

RS 

Santana do 

Livramento 

- RS 

117 Eurus VI 
EOL.CV.RN.030.35

1-8.01  
8.000 

100% para Eurus 

VI Energias 

Renováveis Ltda 

RN 
Parazinho - 

RN 

118 Faísa I 
EOL.CV.CE.030.35

2-6.01  
29.400 

100% para Eólica 

Faísa I Geração e 

Comercialização de 

Energia Ltda 

CE Trairi - CE 

119 Icaraí II 
EOL.CV.CE.030.35

6-9.01  
37.800 

100% para Central 

Geradora Eólica 

Icaraí II S.A 

CE 
Amontada 

- CE 

120 

IMT 

Sistema 

Híbrido 

Parte 1 

EOL.CV.SP.030.35

7-7.01  
2,24 

100% para Electra 

Power Geração de 

Energia S.A 

SP 
Boituva - 

SP 

121 Quixaba 
EOL.CV.CE.030.36

9-0.01  
25.500 

100% para Central 

Eólica Quixaba S.A 
CE 

Aracati - 

CE 

122 Miassaba II 
EOL.CV.RN.030.37

0-4.01  
14.400 

100% para 

MIASSABA 

GERADORA 

EÓLICA S.A. 

RN 
Guamaré - 

RN 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30333:Parque%20E%F3lico%20Cabe%E7o%20Preto
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30333:Parque%20E%F3lico%20Cabe%E7o%20Preto
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30333:Parque%20E%F3lico%20Cabe%E7o%20Preto
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5982:Gestamp%20E%F3lica%20Baixa%20Verde%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5982:Gestamp%20E%F3lica%20Baixa%20Verde%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30334:Fazenda%20Ros%E1rio%203
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30334:Fazenda%20Ros%E1rio%203
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5886:Parques%20E%F3licos%20Palmares%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5886:Parques%20E%F3licos%20Palmares%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5886:Parques%20E%F3licos%20Palmares%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30336:Embuaca
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5994:Embuaca%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5994:Embuaca%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5994:Embuaca%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5994:Embuaca%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30339:Miassaba%203
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5995:Brasventos%20Miassaba%203%20Geradora%20de%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5995:Brasventos%20Miassaba%203%20Geradora%20de%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5995:Brasventos%20Miassaba%203%20Geradora%20de%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5995:Brasventos%20Miassaba%203%20Geradora%20de%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5995:Brasventos%20Miassaba%203%20Geradora%20de%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30340:Areia%20Branca
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30340:Areia%20Branca
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5996:E%F3lica%20Bela%20Vista%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5996:E%F3lica%20Bela%20Vista%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5996:E%F3lica%20Bela%20Vista%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5996:E%F3lica%20Bela%20Vista%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30341:Rio%20Verde
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5997:Centrais%20E%F3licas%20Rio%20Verde%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5997:Centrais%20E%F3licas%20Rio%20Verde%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5997:Centrais%20E%F3licas%20Rio%20Verde%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30342:Guirap%E1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5998:Centrais%20E%F3licas%20Guirap%E1%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5998:Centrais%20E%F3licas%20Guirap%E1%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5998:Centrais%20E%F3licas%20Guirap%E1%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30343:Fazenda%20Ros%E1rio
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30343:Fazenda%20Ros%E1rio
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5886:Parques%20E%F3licos%20Palmares%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5886:Parques%20E%F3licos%20Palmares%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5886:Parques%20E%F3licos%20Palmares%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30348:Cerro%20Chato%20I%20(Antiga%20Coxilha%20Negra%20V)
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30348:Cerro%20Chato%20I%20(Antiga%20Coxilha%20Negra%20V)
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30348:Cerro%20Chato%20I%20(Antiga%20Coxilha%20Negra%20V)
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30348:Cerro%20Chato%20I%20(Antiga%20Coxilha%20Negra%20V)
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=491:Eletrosul%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=491:Eletrosul%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=491:Eletrosul%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30349:Cerro%20Chato%20II%20(Antiga%20Coxilha%20Negra%20VI)
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30349:Cerro%20Chato%20II%20(Antiga%20Coxilha%20Negra%20VI)
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30349:Cerro%20Chato%20II%20(Antiga%20Coxilha%20Negra%20VI)
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30349:Cerro%20Chato%20II%20(Antiga%20Coxilha%20Negra%20VI)
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=491:Eletrosul%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=491:Eletrosul%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=491:Eletrosul%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30350:Cerro%20Chato%20III%20(Antiga%20Coxilha%20Negra%20VII)
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30350:Cerro%20Chato%20III%20(Antiga%20Coxilha%20Negra%20VII)
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30350:Cerro%20Chato%20III%20(Antiga%20Coxilha%20Negra%20VII)
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30350:Cerro%20Chato%20III%20(Antiga%20Coxilha%20Negra%20VII)
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=491:Eletrosul%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=491:Eletrosul%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=491:Eletrosul%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30351:Eurus%20VI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6006:Eurus%20VI%20Energias%20Renov%E1veis%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6006:Eurus%20VI%20Energias%20Renov%E1veis%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6006:Eurus%20VI%20Energias%20Renov%E1veis%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30352:Fa%EDsa%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6011:E%F3lica%20Fa%EDsa%20I%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6011:E%F3lica%20Fa%EDsa%20I%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6011:E%F3lica%20Fa%EDsa%20I%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6011:E%F3lica%20Fa%EDsa%20I%20Gera%E7%E3o%20e%20Comercializa%E7%E3o%20de%20Energia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30356:Icara%ED%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6014:Central%20Geradora%20E%F3lica%20Icara%ED%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6014:Central%20Geradora%20E%F3lica%20Icara%ED%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6014:Central%20Geradora%20E%F3lica%20Icara%ED%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30357:IMT%20Sistema%20H%EDbrido%20Parte%201
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30357:IMT%20Sistema%20H%EDbrido%20Parte%201
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30357:IMT%20Sistema%20H%EDbrido%20Parte%201
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30357:IMT%20Sistema%20H%EDbrido%20Parte%201
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3799:Electra%20Power%20Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3799:Electra%20Power%20Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3799:Electra%20Power%20Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30369:Quixaba
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6036:Central%20E%F3lica%20Quixaba%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6036:Central%20E%F3lica%20Quixaba%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30370:Miassaba%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5735:MIASSABA%20GERADORA%20E%D3LICA%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5735:MIASSABA%20GERADORA%20E%D3LICA%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5735:MIASSABA%20GERADORA%20E%D3LICA%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5735:MIASSABA%20GERADORA%20E%D3LICA%20S.A.


216 

 

123 Icaraí I 
EOL.CV.CE.030.37

2-0.01  
27.300 

100% para Central 

Geradora Eólica 

Icaraí I S.A 

CE 
Amontada 

- CE 

124 
Taíba 

Andorinha 

EOL.CV.CE.030.37

3-9.01  
14.700 

100% para Central 

Geradora Eólica 

Taíba Andorinha 

S.A 

CE 

São 

Gonçalo do 

Amarante - 

CE 

125 
Santa Clara 

V 

EOL.CV.RN.030.37

8-0.01  
30.000 

100% para Santa 

Clara V Energias 

Renovaveis Ltda. 

RN 
Parazinho - 

RN 

126 
Sangradouro 

2 

EOL.CV.RS.030.38

1-0.01  
29.900 

100% para Ventos 

da Lagoa S.A 
RS 

Osório - 

RS 

127 Mar e Terra 
EOL.CV.RN.030.38

9-5.01  
23.100 

100% para Eólica 

Mar e Terra 

Geração e 

Comercialização de 

Energia S/A 

RN 

Areia 

Branca - 

RN 

128 
Rei dos 

Ventos 1 

EOL.CV.RN.030.41

6-6.01  
58.450 

100% para 

Brasventos Eolo 

Geradora de 

Energia S.A 

RN 
Galinhos - 

RN 

129 
Rei dos 

Ventos 3 

EOL.CV.RN.030.41

7-4.01  
60.120 

100% para Rei dos 

Ventos 3 Geradora 

de Energia S.A 

RN 
Galinhos - 

RN 

130 Caetité 2 
EOL.CV.BA.030.43

7-9.01  
30.000 

100% para Caetité 

2 Energia 

Renovável S/A 

BA 
Caetité - 

BA 

131 
Pedra 

Branca 

EOL.CV.BA.030.44

3-3.01  
30.000 

100% para Pedra 

Branca S/A 
BA 

Sento Sé - 

BA 

132 Caetité 3 
EOL.CV.BA.030.44

8-4.01  
30.000 

100% para Caetité 

3 Energia 

Renovável S.A 

BA 
Caetité - 

BA 

133 Osório 3 
EOL.CV.RS.030.44

9-2.01  
26.000 

100% para Ventos 

do Litoral Energia 

S.A. 

RS 
Osório - 

RS 

134 Mel 02 
EOL.CV.RN.030.45

4-9.01  
20.000 

100% para Mel 2 

Energia Renovável 

S/A 

RN 

Areia 

Branca - 

RN 

135 
Sete 

Gameleiras 

EOL.CV.BA.030.45

5-7.01  
30.000 

100% para Sete 

Gameleiras S/A 
BA 

Sento Sé - 

BA 

136 
São Pedro 

do Lago 

EOL.CV.BA.030.45

6-5.01  
30.000 

100% para São 

Pedro do Lago S/A 
BA 

Sento Sé - 

BA 

137 Atlântica I 
EOL.CV.RS.030.45

7-3.01  
30.000 

100% para 

Atlântica I Parque 

Eólico S/A 

RS 
Palmares 

do Sul - RS 

138 Pontal 2 B 
EOL.CV.RS.030.46

0-3.01  
11.200 

100% para Força 

dos Ventos Energia 

Eólica S/A 

RS 
Viamão - 

RS 

139 Atlântica IV 
EOL.CV.RS.030.46

1-1.01  
30.000 

100% para 

Atlântica IV Parque 

Eólico S/A 

RS 
Palmares 

do Sul - RS 

140 Atlântica II 
EOL.CV.RS.030.46

2-0.01  
30.000 

100% para 

Atlântica II Parque 

Eólico S/A 

RS 
Palmares 

do Sul - RS 

141 
REB 

Cassino III 

EOL.CV.RS.030.46

8-9.01  
22.000 

100% para EOL 

Brisa Energias 

Renováveis S.A 

RS 
Rio Grande 

- RS 

142 
REB 

Cassino I 

EOL.CV.RS.030.46

9-7.01  
22.000 

100% para EOL 

Vento Energias 
RS 

Rio Grande 

- RS 
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Renováveis S.A 

143 
Ventos do 

Nordeste 

EOL.CV.BA.030.47

6-0.01  
23.520 

100% para Centrais 

Eólicas Ventos do 

Nordeste S.A 

BA 
Caetité - 

BA 

144 
REB 

Cassino II 

EOL.CV.RS.030.47

7-8.01  
20.000 

100% para Eol 

Wind Energias 

Renováveis S.A.  

RS 
Rio Grande 

- RS 

145 
Fazenda 

Rosário 2 

EOL.CV.RS.030.47

8-6.01  
23.000 

100% para Parques 

Eólicos Palmares 

S.A. 

RS 
Palmares 

do Sul - RS 

146 Atlântica V 
EOL.CV.RS.030.48

0-8.01  
30.000 

100% para 

Atlântica V Parque 

Eólico S/A 

RS 
Palmares 

do Sul - RS 

147 Da Prata 
EOL.CV.BA.030.49

0-5.01  
21.840 

100% para Centrais 

Eólicas da Prata 

S.A 

BA 
Igaporã - 

BA 

148 Dos Araçás 
EOL.CV.BA.030.49

5-6.01  
31.860 

100% para Centrais 

Eólicas dos Araçás 

S.A 

BA 
Caetité - 

BA 

149 
Renascença 

V 

EOL.CV.RN.030.49

7-2.01  
29.988 

100% para 

Renascença V 

Energias 

Renováveis S.A 

RN 
Parazinho - 

RN 

150 
Asa Branca 

IV 

EOL.CV.RN.030.49

8-0.01  
32.000 

100% para Asa 

Branca IV Energias 

Renováveis Ltda 

RN 
Parazinho - 

RN 

151 Eurus II 
EOL.CV.RN.030.49

9-9.01  
29.988 

100% para Eurus II 

Energias 

Renováveis S.A 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

152 
Campo dos 

Ventos II 

EOL.CV.RN.030.50

0-6.01  
30.000 

100% para Campo 

dos Ventos II 

Energias 

Renováveis S/A 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

153 

Parque 

Eólico 

Cabeço 

Preto IV 

EOL.CV.RN.030.50

1-4.01  
19.800 

100% para Gestamp 

Eólica Moxotó S.A 
RN 

João 

Câmara - 

RN 

154 Farol 
EOL.CV.RN.030.50

2-2.01  
20.000 

100% para GE 

Farol S/A 
RN 

São Bento 

do Norte - 

RN 

155 Eurus I 
EOL.CV.RN.030.50

3-0.01  
30.000 

100% para DESA 

Eurus I S/A 
RN 

João 

Câmara - 

RN 

156 Eurus III 
EOL.CV.RN.030.50

4-9.01  
30.000 

100% para DESA 

Eurus III S/A 
RN 

João 

Câmara - 

RN 

157 Morrão 
EOL.CV.BA.030.50

6-5.01  
30.240 

100% para Centrais 

Eólicas Morrão S.A 
BA 

Caetité - 

BA 

158 
Asa Branca 

V 

EOL.CV.RN.030.50

7-3.01  
32.000 

100% para Asa 

Branca V Energias 

Renováveis S.A. 

RN 
Parazinho - 

RN 

159 
Asa Branca 

VIII 

EOL.CV.RN.030.50

8-1.01  
32.000 

100% para Asa 

Branca VIII 

Energias 

Renováveis Ltda 

RN 
Parazinho - 

RN 

160 
Dreen Boa 

Vista 

EOL.CV.RN.030.51

2-0.01  
14.000 

100% para GE Boa 

Vista S/A 
RN 

Pedra 

Grande - 

RN 

161 Asa Branca EOL.CV.RN.030.51 32.000 100% para Asa RN Parazinho - 
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VII 3-8.01  Branca VII 

Energias 

Renováveis Ltda 

RN 

162 
Ventos de 

São Miguel 

EOL.CV.RN.030.51

4-6.01  
30.000 

100% para Energisa 

Geração – Central 

Eólica Ventos de 

São Miguel S/A 

RN 
Parazinho - 

RN 

163 
Renascença 

I 

EOL.CV.RN.030.51

5-4.01  
30.000 

100% para Energisa 

Geração – Central 

Eólica Renascença I 

S/A 

RN 
Parazinho - 

RN 

164 
Renascença 

II 

EOL.CV.RN.030.51

6-2.01  
30.000 

100% para Energisa 

Geração – Central 

Eólica Renascença 

II S/A 

RN 
Parazinho - 

RN 

165 
Asa Branca 

VI 

EOL.CV.RN.030.52

0-0.01  
32.000 

100% para Asa 

Branca VI Energias 

Renováveis Ltda 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

166 
Renascença 

III 

EOL.CV.RN.030.52

7-8.01  
30.000 

100% para Energisa 

Geração – Central 

Eólica Renascença 

III S/A 

RN 
Parazinho - 

RN 

167 

Dreen São 

Bento do 

Norte 

EOL.CV.RN.030.53

6-7.01  
30.000 

100% para GE São 

Bento do Norte S/A 
RN 

São Bento 

do Norte - 

RN 

168 Tanque 
EOL.CV.BA.030.54

4-8.01  
30.000 

100% para Centrais 

Eólicas Tanque S.A 
BA 

Caetité - 

BA 

169 Seraíma 
EOL.CV.BA.030.54

6-4.01  
30.240 

100% para Centrais 

Eólicas Seraima 

S.A 

BA 
Guanambi 

- BA 

170 
Dreen Olho 

D Águas 

EOL.CV.RN.030.54

9-9.01  
30.000 

100% para GE 

Olho D´Água S/A 
RN 

São Bento 

do Norte - 

RN 

171 
Renascença 

IV 

EOL.CV.RN.030.55

1-0.01  
30.000 

100% para Energisa 

Geração - Central 

Eólica Renascença 

IV S.A 

RN 
Parazinho - 

RN 

172 
Ventos do 

Brejo A-6 

EOL.CV.RN.030.55

3-7.01  
6 não identificado RN 

Brejinho - 

RN 

173 
União dos 

Ventos 1 

EOL.CV.RN.030.56

2-6.01  
22.400 

100% para Energia 

Potiguar Geradora 

Eólica S/A 

RN 

Pedra 

Grande - 

RN 

174 
União dos 

Ventos 2 

EOL.CV.RN.030.56

3-4.01  
22.400 

100% para Torres 

de Pedra Geradora 

Eólica S/A 

RN 

Pedra 

Grande - 

RN 

175 
União dos 

Ventos 3 

EOL.CV.RN.030.56

4-2.01  
22.400 

100% para Ponta do 

Vento Leste 

Geradora Eólica 

S/A 

RN 

Pedra 

Grande - 

RN 

176 
União dos 

Ventos 4 

EOL.CV.RN.030.56

5-0.01  
11.200 

100% para Torres 

de São Miguel 

Geradora Eólica 

S/A 

RN 

Pedra 

Grande - 

RN 

177 
União dos 

Ventos 5 

EOL.CV.RN.030.56

6-9.01  
24.000 

100% para Morro 

dos Ventos 

Geradora Eólica 

S.A 

RN 

São Miguel 

do Gostoso 

- RN 

178 
União dos 

Ventos 6 

EOL.CV.RN.030.56

7-7.01  
12.800 

100% para Canto 

da Ilha Geradora 

Eólica S.A 

RN 

São Miguel 

do Gostoso 

- RN 
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6439:Morro%20dos%20Ventos%20Geradora%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6439:Morro%20dos%20Ventos%20Geradora%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6439:Morro%20dos%20Ventos%20Geradora%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6439:Morro%20dos%20Ventos%20Geradora%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30567:Uni%E3o%20dos%20Ventos%206
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30567:Uni%E3o%20dos%20Ventos%206
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6432:Canto%20da%20Ilha%20Geradora%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6432:Canto%20da%20Ilha%20Geradora%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6432:Canto%20da%20Ilha%20Geradora%20E%F3lica%20S.A
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179 
União dos 

Ventos 7 

EOL.CV.RN.030.56

8-5.01  
14.400 

100% para 

Campina Potiguar 

Geradora Eólica 

S.A 

RN 

São Miguel 

do Gostoso 

- RN 

180 
União dos 

Ventos 8 

EOL.CV.RN.030.56

9-3.01  
14.400 

100% para Esquina 

dos Ventos 

Geradora Eólica 

S/A 

RN 

Pedra 

Grande - 

RN 

181 
União dos 

Ventos 9 

EOL.CV.RN.030.57

0-7.01  
11.200 

100% para Ilha dos 

Ventos Geradora 

Eólica S.A 

RN 

Pedra 

Grande - 

RN 

182 
União dos 

Ventos 10 

EOL.CV.RN.030.57

1-5.01  
14.400 

100% para Pontal 

do Nordeste 

Geradora Eólica 

S/A 

RN 

Pedra 

Grande - 

RN 

183 
Pedra do 

Reino III 

EOL.CV.BA.030.60

8-8.01  
18.000 

100% para Gestamp 

Eolicatec 

Sobradinho S.A 

BA 
Sobradinho 

- BA 

184 Arizona 1 
EOL.CV.RN.030.62

2-3.01  
28.000 

100% para Arizona 

1 Energia 

Renovável S.A 

RN 
Rio do 

Fogo - RN 

185 Mundaú 
EOL.CV.CE.030.65

6-8.01  
30.004 

100% para Central 

Eólica Mundaú S.A 
CE Trairi - CE 

186 Juremas 
EOL.CV.RN.030.66

0-6.01 
16.100 

100% para SPE 

Juremas Energia 

S.A 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

187 Macacos 
EOL.CV.RN.030.66

1-4.01 
20.700 

100% para SPE 

Macacos Energia 

S.A 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

188 Trairí 
EOL.CV.CE.030.66

2-2.01  
25.388 

100% para Central 

Eólica Trairí S.A 
CE Trairi - CE 

189 Guajirú 
EOL.CV.CE.030.66

3-0.01  
30.004 

100% para Central 

Eólica Guajirú S.A 
CE Trairi - CE 

190 Fleixeiras I 
EOL.CV.CE.030.67

0-3.01  
30.004 

100% para Central 

Eólica Fleixeiras I 

S.A 

CE Trairi - CE 

191 Pedra Preta 
EOL.CV.RN.030.67

1-1.01  
20.700 

100% para SPE 

Pedra Preta Energia 

S.A. 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

192 
Costa 

Branca 

EOL.CV.RN.030.67

2-0.01  
20.700 

100% para SPE 

Costa Branca 

Energia S.A 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

193 Ilha Grande 
EOL.CV.CE.030.69

1-6.01  
29.700 

100% para Central 

Elétrica Ilha Grande 

Ltda 

CE 
Amontada 

- CE 

194 Ribeirão 
EOL.CV.CE.030.69

5-9.01  
21.600 

100% para Central 

Eólica Ribeirão 

Ltda 

CE 
Amontada 

- CE 

195 
Boca do 

Córrego 

EOL.CV.CE.030.69

7-5.01  
24.300 

100% para Central 

Elétrica Palmas 

Ltda 

CE 
Amontada 

- CE 

196 

Parque 

Eólico dos 

Índios 2 

EOL.CV.RS.030.73

4-3.01  
29.900 

100% para Ventos 

dos Índios Energia 

S.A 

RS 
Osório - 

RS 

197 Verace VI 
EOL.CV.RS.030.74

0-8.01  
18.000 

100% para Eólica 

Geribatu VI S.A 
RS 

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

198 Verace IV EOL.CV.RS.030.74 30.000 100% para Eólica RS Santa 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30568:Uni%E3o%20dos%20Ventos%207
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30568:Uni%E3o%20dos%20Ventos%207
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6440:Campina%20Potiguar%20Geradora%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6440:Campina%20Potiguar%20Geradora%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6440:Campina%20Potiguar%20Geradora%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6440:Campina%20Potiguar%20Geradora%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30569:Uni%E3o%20dos%20Ventos%208
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30569:Uni%E3o%20dos%20Ventos%208
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6434:Esquina%20dos%20Ventos%20Geradora%20E%F3lica%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6434:Esquina%20dos%20Ventos%20Geradora%20E%F3lica%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6434:Esquina%20dos%20Ventos%20Geradora%20E%F3lica%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6434:Esquina%20dos%20Ventos%20Geradora%20E%F3lica%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30570:Uni%E3o%20dos%20Ventos%209
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30570:Uni%E3o%20dos%20Ventos%209
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6433:Ilha%20dos%20Ventos%20Geradora%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6433:Ilha%20dos%20Ventos%20Geradora%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6433:Ilha%20dos%20Ventos%20Geradora%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30571:Uni%E3o%20dos%20Ventos%2010
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30571:Uni%E3o%20dos%20Ventos%2010
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6435:Pontal%20do%20Nordeste%20Geradora%20E%F3lica%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6435:Pontal%20do%20Nordeste%20Geradora%20E%F3lica%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6435:Pontal%20do%20Nordeste%20Geradora%20E%F3lica%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6435:Pontal%20do%20Nordeste%20Geradora%20E%F3lica%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30608:Pedra%20do%20Reino%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30608:Pedra%20do%20Reino%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6394:Gestamp%20Eolicatec%20Sobradinho%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6394:Gestamp%20Eolicatec%20Sobradinho%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6394:Gestamp%20Eolicatec%20Sobradinho%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30622:Arizona%201
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6393:Arizona%201%20Energia%20Renov%E1vel%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6393:Arizona%201%20Energia%20Renov%E1vel%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6393:Arizona%201%20Energia%20Renov%E1vel%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30656:Munda%FA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6449:Central%20E%F3lica%20Munda%FA%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6449:Central%20E%F3lica%20Munda%FA%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30662:Trair%ED
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6455:Central%20E%F3lica%20Trair%ED%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6455:Central%20E%F3lica%20Trair%ED%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30663:Guajir%FA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6456:Central%20E%F3lica%20Guajir%FA%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6456:Central%20E%F3lica%20Guajir%FA%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30670:Fleixeiras%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6468:Central%20E%F3lica%20Fleixeiras%20I%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6468:Central%20E%F3lica%20Fleixeiras%20I%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6468:Central%20E%F3lica%20Fleixeiras%20I%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30671:Pedra%20Preta
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6470:SPE%20Pedra%20Preta%20Energia%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6470:SPE%20Pedra%20Preta%20Energia%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6470:SPE%20Pedra%20Preta%20Energia%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30672:Costa%20Branca
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30672:Costa%20Branca
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6471:SPE%20Costa%20Branca%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6471:SPE%20Costa%20Branca%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6471:SPE%20Costa%20Branca%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30691:Ilha%20Grande
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6524:Central%20El%E9trica%20Ilha%20Grande%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6524:Central%20El%E9trica%20Ilha%20Grande%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6524:Central%20El%E9trica%20Ilha%20Grande%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30695:Ribeir%E3o
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6521:Central%20E%F3lica%20Ribeir%E3o%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6521:Central%20E%F3lica%20Ribeir%E3o%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6521:Central%20E%F3lica%20Ribeir%E3o%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30697:Boca%20do%20C%F3rrego
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30697:Boca%20do%20C%F3rrego
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6523:Central%20El%E9trica%20Palmas%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6523:Central%20El%E9trica%20Palmas%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6523:Central%20El%E9trica%20Palmas%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30734:Parque%20E%F3lico%20dos%20%CDndios%202
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30734:Parque%20E%F3lico%20dos%20%CDndios%202
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30734:Parque%20E%F3lico%20dos%20%CDndios%202
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6552:Ventos%20dos%20%CDndios%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6552:Ventos%20dos%20%CDndios%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6552:Ventos%20dos%20%CDndios%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30740:Verace%20VI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6558:E%F3lica%20Geribatu%20VI%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6558:E%F3lica%20Geribatu%20VI%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30741:Verace%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6559:E%F3lica%20Geribatu%20IV%20S.A
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1-6.01  Geribatu IV S.A Vitória do 

Palmar - 

RS 

199 Verace II 
EOL.CV.RS.030.74

2-4.01  
20.000 

100% para Eólica 

Geribatu II S.A  
RS 

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

200 Verace I 
EOL.CV.RS.030.74

5-9.01  
20.000 

100% para Eólica 

Geribatu I S.A 
RS 

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

201 Verace III 
EOL.CV.RS.030.74

6-7.01  
26.000 

100% para Eólica 

Geribatu III S.A 
RS 

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

202 Verace VII 
EOL.CV.RS.030.74

7-5.01  
30.000 

100% para Eólica 

Geribatu VII S.A 
RS 

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

203 Verace IX 
EOL.CV.RS.030.74

8-3.01  
30.000 

100% para Eólica 

Geribatu IX S.A 
RS 

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

204 Verace X 
EOL.CV.RS.030.74

9-1.01  
28.000 

100% para Eólica 

Geribatu X S.A 
RS 

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

205 Verace VIII 
EOL.CV.RS.030.75

5-6.01  
26.000 

100% para Eólica 

Geribatu VIII S.A 
RS 

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

206 
Cerro Chato 

VI 

EOL.CV.RS.030.75

6-4.01  
24.000 

100% para Eólica 

Cerro Chato VI S.A 
RS 

Santana do 

Livramento 

- RS 

207 
Cerro dos 

Trindade 

EOL.CV.RS.030.76

2-9.01  
8.000 

100% para Eólica 

Cerro dos Trindade 

S.A 

RS 

Santana do 

Livramento 

- RS 

208 Maron 
EOL.CV.BA.030.76

8-8.01  
30.240 

100% para Centrais 

Eólicas Maron S.A 
BA 

Caetité - 

BA 

209 Pilões 
EOL.CV.BA.030.77

6-9.01  
30.240 

100% para Centrais 

Eólicas Pilões S.A 
BA 

Caetité - 

BA 

210 Dourados 
EOL.CV.BA.030.77

8-5.01  
28.560 

100% para Centrais 

Eólicas Dourados 

S.A 

BA 
Igaporã - 

BA 

211 Ametista 
EOL.CV.BA.030.77

9-3.01  
28.560 

100% para Centrais 

Eólicas Ametista 

S.A 

BA 
Caetité - 

BA 

212 
Cerro Chato 

IV 

EOL.CV.RS.030.78

4-0.01  
10.000 

100% para Eólica 

Cerro Chato IV 

S.A. 

RS 

Santana do 

Livramento 

- RS 

213 
Cerro Chato 

V 

EOL.CV.RS.030.78

6-6.01  
12.000 

100% para Eólica 

Cerro Chato V S.A. 
RS 

Santana do 

Livramento 

- RS 

214 Modelo I 
EOL.CV.RN.030.78

7-4.01  
30.550 

100% para Enel 

Green Power 

Modelo I Eólica 

S.A 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

215 Modelo II 
EOL.CV.RN.030.78

8-2.01  
25.850 

100% para Enel 

Green Power 

Modelo II Eólica 

RN 

João 

Câmara - 

RN 
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S.A 

216 Tacaicó 
EOL.CV.PE.030.78

9-0.01  
18.800 

100% para Enel 

Green Power 

Tacaicó Eólica S.A 

PE 
Tacaratu - 

PE 

217 Joana 
EOL.CV.BA.030.80

1-3.01  
28.200 

100% para Enel 

Green Power Joana 

Eólica S.A 

BA 
Igaporã - 

BA 

218 Pau Ferro 
EOL.CV.PE.030.80

5-6.01  
30.550 

100% para Enel 

Green Power Pau 

Ferro Eólica S.A 

PE 
Tacaratu - 

PE 

219 
Pedra do 

Gerônimo 

EOL.CV.PE.030.80

6-4.01  
30.550 

100% para Enel 

Green Power Pedra 

do Gerônimo Eólica 

S.A 

PE 
Tacaratu - 

PE 

220 Emiliana 
EOL.CV.BA.030.80

7-2.01  
28.200 

100% para Enel 

Green Power 

Emiliana Eólica 

S.A 

BA 
Igaporã - 

BA 

221 
Corredor do 

Senandes III 

EOL.CV.RS.030.81

9-6.01  
27.000 

100% para OEA 

Eólica Corredor do 

Senandes III S.A 

RS 
Rio Grande 

- RS 

222 
Porto das 

Barcas 

EOL.CV.PI.030.827

-7.01  
20.000 

100% para Porto 

das Barcas Energia 

S.A. 

PI 
Parnaíba - 

PI 

223 Verace V 
EOL.CV.RS.030.82

9-3.01  
30.000 

100% para Eólica 

Geribatu V S.A 
RS 

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

224 
Porto 

Salgado 

EOL.CV.PI.030.830

-7.01  
20.000 

100% para Porto 

Salgado Energia 

S.A 

PI 
Parnaíba - 

PI 

225 Carcará I 
EOL.CV.RN.030.83

2-3.01  
30.000 

100% para Usina de 

Energia Eólica 

Carcará I Ltda. 

RN 

Areia 

Branca - 

RN 

226 
Vento 

Aragano I 

EOL.CV.RS.030.83

3-1.01  
29.700 

100% para OEA 

Eólica Vento 

Aragano I S.A 

RS 
Rio Grande 

- RS 

227 
Delta do 

Parnaíba 

EOL.CV.PI.030.838

-2.01  
30.000 

100% para Porto do 

Parnaíba Energia 

S.A 

PI 
Parnaíba - 

PI 

228 
Corredor do 

Senandes IV 

EOL.CV.RS.030.84

0-4.01  
29.700 

100% para OEA 

Eólica Corredor do 

Senandes IV S.A 

RS 
Rio Grande 

- RS 

229 
Corredor do 

Senandes II 

EOL.CV.RS.030.84

2-0.01  
21.600 

100% para OEA 

Eólica Corredor do 

Senandes 2 S.A 

RS 
Rio Grande 

- RS 

230 SM 
EOL.CV.RN.030.86

4-1.01  
29.700 

100% para Santa 

Maria Energias 

Renováveis S.A 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

231 
Morro dos 

Ventos II 

EOL.CV.RN.030.88

9-7.01  
29.160 

100% para Desa 

Morro dos Ventos 

II S.A 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

232 

Parque 

Eólico dos 

Índios 3 

EOL.CV.RS.030.89

4-3.01  
23.000 

100% para Ventos 

dos Índios Energia 

S.A 

RS 
Osório - 

RS 

233 Carcará II 
EOL.CV.RN.030.89

7-8.01  
30.000 

100% para Usina de 

Energia Eólica 

Carcará II S.A. 

RN 

Areia 

Branca - 

RN 

234 Terral EOL.CV.RN.030.89 30.000 100% para Usina de RN Areia 
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8-6.01  Energia Eólica 

Terral S.A. 

Branca - 

RN 

235 São Jorge 
EOL.CV.CE.030.91

1-7.01  
24.000 

100% para Central 

Eólica São Jorge 

S.A 

CE Trairi - CE 

236 
São 

Cristovão 

EOL.CV.CE.030.91

2-5.01  
26.000 

100% para Central 

Eólica São 

Cristóvão S.A 

CE Trairi - CE 

237 

Santo 

Antônio de 

Pádua 

EOL.CV.CE.030.91

6-8.01  
14.000 

100% para Central 

Eólica Santo 

Antônio de Pádua 

S.A. 

CE Trairi - CE 

238 Caetité 1 
EOL.CV.BA.030.97

6-1.01  
30.000 

100% para Caetité 

1 Energia 

Renovável S.A. 

BA 
Caetité - 

BA 

239 
Caminho da 

Praia 

EOL.CV.PE.031.00

6-9.01  
2.000 

100% para Wind 

Power Energia S/A 
PE 

Cabo de 

Santo 

Agostinho 

- PE 

240 

Clóvis 

Ferreira 

Minare 

EOL.CV.MG.031.0

18-2.01  
156 

100% para Clóvis 

Ferreira Minare 
MG 

Iturama - 

MG 

241 PGM 
EOL.CV.MA.031.0

84-0.01  
2,6 

100% para Roseana 

Sarney Murad 
MA 

Paço do 

Lumiar - 

MA 

242 

Sistema 

Híbrido de 

Geração de 

Energia 

Elétrica da 

Ilha dos 

Lençóis 

Parte 1 

EOL.CV.MA.031.2

38-0.01  
22,5 

100% para 

Companhia 

Energética do 

Maranhão 

MA 
Cururupu - 

MA 

243 

Antônio 

Augusto 

Pimentel de 

Sousa 

EOL.CV.CE.031.25

2-5.01  
1,7 

100% para Antônio 

Pimentel de Sousa 
CE 

Fortaleza - 

CE 

244 

Geraldo 

Júnior 

Cavalcante 

Lopes 

EOL.CV.CE.031.25

3-3.01  
1,7 

100% para Geraldo 

Júnior Cavalcante 

Lopes 

CE 
Fortaleza - 

CE 

245 
Pedro 

Pedron 

EOL.CV.CE.031.25

5-0.01  
1,7 

100% para Pedro 

Pedron 
CE 

Eusébio - 

CE 

246 
Stela Maris 

Zambelli 

EOL.CV.CE.031.25

6-8.01  
1,7 

100% para Stela 

Maris Zambelli 
CE 

Eusébio - 

CE 

247 

Tarlene 

Guedes 

Bessa 

EOL.CV.CE.031.25

7-6.01  
1,7 

100% para Tarlene 

Guedes Bessa 
CE 

Fortaleza - 

CE 

248 Satrix 
EOL.CV.CE.031.29

5-9.01  
5,0 

100% para 

SATRIX 

INDUSTRIA E 

COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS 

DE ENERGIAS 

RENOVAVEIS 

S.A 

CE 
Eusébio - 

CE 

249 Xangri-lá 
EOL.CV.RS.031.30

2-5.01  
27.675 

100% para Honda 

Energy do Brasil 

Ltda 

RS 
Xangri-lá - 

RS 

250 SD EOL.CV.RN.031.35 3,3 100% para SD RN Tibau - RN 
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31238:Sistema%20H%EDbrido%20de%20Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20El%E9trica%20da%20Ilha%20dos%20Len%E7%F3is%20Parte%201
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=201:Companhia%20Energ%E9tica%20do%20Maranh%E3o
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=201:Companhia%20Energ%E9tica%20do%20Maranh%E3o
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31252:Ant%F4nio%20Augusto%20Pimentel%20de%20Sousa
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31357:SD%20Com%E9rcio%20Alimenta%E7%E3o%20e%20Servi%E7os
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7271:SD%20Com%E9rcio%20Alimenta%E7%E3o%20e%20Servi%E7os%20Ltda.
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Comércio 

Alimentação 

e Serviços 

7-2.01  Comércio 

Alimentação e 

Serviços Ltda. 

251 

Valberto 

Barbosa 

Porto Filho 

EOL.CV.CE.031.56

7-2.01  
3,5 

100% para Valberto 

Barbosa Porto Filho 

Registro 

CE 
Fortaleza - 

CE 

252 

Eco Sistema 

de 

Paisagismo 

EOL.CV.CE.031.58

5-0.02  
3,5 

100% para Eco 

Sistema de 

Paisagismo Ltda 

CE 
Aquiraz - 

CE 

253 
Jacob 

Benvindo 

EOL.CV.CE.031.58

8-5.01  
3,5 

100% para Jacob 

Benvindo Irmão 
CE 

Fortaleza - 

CE 

254 
Vanda Lúcia 

Tomaz Lima 

EOL.CV.CE.031.59

2-3.01  
1,7 

100% para Vanda 

Lúcia Tomaz Lima 
CE 

Fortaleza - 

CE 

255 
Nogueira de 

Morais 

EOL.CV.CE.031.59

3-1.01  
1,1 

100% para 

SATRIX 

INDUSTRIA E 

COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS 

DE ENERGIAS 

RENOVAVEIS 

S.A 

CE 
Fortaleza - 

CE 

256 

Confiança 

Mudanças e 

Transportes 

EOL.CV.RN.031.67

1-7.01  
3,3 

100% para 

Confiança 

Mudanças e 

Transportes Ltda 

RN 
Mossoró - 

RN 

257 
Caio César 

Bianchi 

EOL.CV.CE.031.79

0-0.02  
3,5 

100% para Caio 

César Bianchi 
CE 

Fortaleza - 

CE 

258 
Dulio César 

Bianchi 

EOL.CV.CE.031.79

1-8.01  
3,5 

100% para Caio 

César Bianchi 
CE 

Fortaleza - 

CE 

259 

Construtora 

Nogueira de 

Morais 

EOL.CV.CE.031.79

2-6.01  
1,1 

100% para 

CONSTRUTORA 

NOGUEIRA DE 

MORAES LTDA - 

ME  

CE 
Fortaleza - 

CE 

260 

Instituto 

Federal de 

Educação, 

Ciência e 

Tecnologia 

Sul-Rio-

Grandense - 

RS 

EOL.CV.RS.031.97

2-4.01  
1,98 

100% para Instituto 

Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia Sul-

Rio-Grandense – 

RS 

RS 
Pelotas - 

RS 

261 

Empresa 

Brasileira de 

Pesquisa 

Agropecuári

a 

EOL.CV.RS.031.97

3-2.01  
1,98 não identificado RS 

Pelotas - 

RS 

262 

Autarquia 

Municipal 

de Meio 

Ambiente 

EOL.CV.CE.031.97

7-5.02  
3,5 

100% para 

Autarquia 

Municipal de Meio 

Ambiente 

CE 
Eusébio - 

CE 

263 
Jerri Eliano 

de Quevedo 

EOL.CV.RS.031.99

4-5.01  
2,23 

100% para Jerri 

Eliano de Quevedo 
RS   

264 
Tubarão 

P&D 

EOL.CV.SC.032.01

6-1.01  
2.099,50 

100% para 

Tractebel Energia 

S/A 

SC 
Tubarão - 

SC 

265 
Quinta de 

Gomariz 

EOL.CV.SC.032.30

2-0.01  
4.000 

100% para 

Lusinvest 

Participações 

LTDA 

SC 
Água Doce 

- SC 
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7534:Vanda%20L%FAcia%20Tomaz%20Lima
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31593:Nogueira%20de%20Morais
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31593:Nogueira%20de%20Morais
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7187:SATRIX%20INDUSTRIA%20E%20COMERCIO%20DE%20EQUIPAMENTOS%20DE%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7187:SATRIX%20INDUSTRIA%20E%20COMERCIO%20DE%20EQUIPAMENTOS%20DE%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7187:SATRIX%20INDUSTRIA%20E%20COMERCIO%20DE%20EQUIPAMENTOS%20DE%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7187:SATRIX%20INDUSTRIA%20E%20COMERCIO%20DE%20EQUIPAMENTOS%20DE%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7187:SATRIX%20INDUSTRIA%20E%20COMERCIO%20DE%20EQUIPAMENTOS%20DE%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7187:SATRIX%20INDUSTRIA%20E%20COMERCIO%20DE%20EQUIPAMENTOS%20DE%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7187:SATRIX%20INDUSTRIA%20E%20COMERCIO%20DE%20EQUIPAMENTOS%20DE%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7187:SATRIX%20INDUSTRIA%20E%20COMERCIO%20DE%20EQUIPAMENTOS%20DE%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31671:Confian%E7a%20Mudan%E7as%20e%20Transportes
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31671:Confian%E7a%20Mudan%E7as%20e%20Transportes
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31671:Confian%E7a%20Mudan%E7as%20e%20Transportes
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7607:Confian%E7a%20Mudan%E7as%20e%20Transportes%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7607:Confian%E7a%20Mudan%E7as%20e%20Transportes%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7607:Confian%E7a%20Mudan%E7as%20e%20Transportes%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7607:Confian%E7a%20Mudan%E7as%20e%20Transportes%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31790:Caio%20C%E9sar%20Bianchi
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31790:Caio%20C%E9sar%20Bianchi
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7727:Caio%20C%E9sar%20Bianchi
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7727:Caio%20C%E9sar%20Bianchi
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31791:Dulio%20C%E9sar%20Bianchi
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31791:Dulio%20C%E9sar%20Bianchi
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7727:Caio%20C%E9sar%20Bianchi
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7727:Caio%20C%E9sar%20Bianchi
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31792:Construtora%20Nogueira%20de%20Morais
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31792:Construtora%20Nogueira%20de%20Morais
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31792:Construtora%20Nogueira%20de%20Morais
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7723:CONSTRUTORA%20NOGUEIRA%20DE%20MORAES%20LTDA%20-%20ME
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7723:CONSTRUTORA%20NOGUEIRA%20DE%20MORAES%20LTDA%20-%20ME
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7723:CONSTRUTORA%20NOGUEIRA%20DE%20MORAES%20LTDA%20-%20ME
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7723:CONSTRUTORA%20NOGUEIRA%20DE%20MORAES%20LTDA%20-%20ME
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7723:CONSTRUTORA%20NOGUEIRA%20DE%20MORAES%20LTDA%20-%20ME
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31972:Instituto%20Federal%20de%20Educa%E7%E3o,%20Ci%EAncia%20e%20Tecnologia%20Sul-Rio-Grandense%20-%20RS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31972:Instituto%20Federal%20de%20Educa%E7%E3o,%20Ci%EAncia%20e%20Tecnologia%20Sul-Rio-Grandense%20-%20RS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31972:Instituto%20Federal%20de%20Educa%E7%E3o,%20Ci%EAncia%20e%20Tecnologia%20Sul-Rio-Grandense%20-%20RS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31972:Instituto%20Federal%20de%20Educa%E7%E3o,%20Ci%EAncia%20e%20Tecnologia%20Sul-Rio-Grandense%20-%20RS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31972:Instituto%20Federal%20de%20Educa%E7%E3o,%20Ci%EAncia%20e%20Tecnologia%20Sul-Rio-Grandense%20-%20RS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31972:Instituto%20Federal%20de%20Educa%E7%E3o,%20Ci%EAncia%20e%20Tecnologia%20Sul-Rio-Grandense%20-%20RS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31972:Instituto%20Federal%20de%20Educa%E7%E3o,%20Ci%EAncia%20e%20Tecnologia%20Sul-Rio-Grandense%20-%20RS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31972:Instituto%20Federal%20de%20Educa%E7%E3o,%20Ci%EAncia%20e%20Tecnologia%20Sul-Rio-Grandense%20-%20RS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7867:Instituto%20Federal%20de%20Educa%E7%E3o,%20Ci%EAncia%20e%20Tecnologia%20Sul-Rio-Grandense%20%96%20RS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7867:Instituto%20Federal%20de%20Educa%E7%E3o,%20Ci%EAncia%20e%20Tecnologia%20Sul-Rio-Grandense%20%96%20RS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7867:Instituto%20Federal%20de%20Educa%E7%E3o,%20Ci%EAncia%20e%20Tecnologia%20Sul-Rio-Grandense%20%96%20RS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7867:Instituto%20Federal%20de%20Educa%E7%E3o,%20Ci%EAncia%20e%20Tecnologia%20Sul-Rio-Grandense%20%96%20RS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7867:Instituto%20Federal%20de%20Educa%E7%E3o,%20Ci%EAncia%20e%20Tecnologia%20Sul-Rio-Grandense%20%96%20RS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7867:Instituto%20Federal%20de%20Educa%E7%E3o,%20Ci%EAncia%20e%20Tecnologia%20Sul-Rio-Grandense%20%96%20RS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31973:Empresa%20Brasileira%20de%20Pesquisa%20Agropecu%E1ria
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31973:Empresa%20Brasileira%20de%20Pesquisa%20Agropecu%E1ria
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31973:Empresa%20Brasileira%20de%20Pesquisa%20Agropecu%E1ria
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31973:Empresa%20Brasileira%20de%20Pesquisa%20Agropecu%E1ria
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31973:Empresa%20Brasileira%20de%20Pesquisa%20Agropecu%E1ria
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31977:Autarquia%20Municipal%20de%20Meio%20Ambiente
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31977:Autarquia%20Municipal%20de%20Meio%20Ambiente
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31977:Autarquia%20Municipal%20de%20Meio%20Ambiente
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31977:Autarquia%20Municipal%20de%20Meio%20Ambiente
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7869:Autarquia%20Municipal%20de%20Meio%20Ambiente
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7869:Autarquia%20Municipal%20de%20Meio%20Ambiente
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7869:Autarquia%20Municipal%20de%20Meio%20Ambiente
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7869:Autarquia%20Municipal%20de%20Meio%20Ambiente
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31994:Jerri%20Eliano%20de%20Quevedo
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31994:Jerri%20Eliano%20de%20Quevedo
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7877:Jerri%20Eliano%20de%20Quevedo
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7877:Jerri%20Eliano%20de%20Quevedo
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Santa 

Helena 

EOL.CV.RN.030.83

4-0.01  
29.700 

100% para Santa 

Helena Energias 

Renováveis S.A 

RN 

João 

Câmara - 

RN 

 

LISTA DOS PARQUES EM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

N
0
 Nome do 

Parque 

CEG Potência 

(KW) 

Proprietário Estado Município 

1 Araras 
EOL.CV.CE.030.278

-3.01  
30.000 

100% para Nova 

Eólica Araras S.A 
CE 

Acaraú - 

CE 

2 Garças 
EOL.CV.CE.030.280

-5.01  
30.000 

100% para Nova 

Eólica Garças S.A. 
CE 

Acaraú - 

CE 

3 Lagoa Seca 
EOL.CV.CE.030.291

-0.01  
19.500 

100% para Nova 

Eólica Lagoa Seca 

S.A. 

CE 
Acaraú - 

CE 

4 
Vento do 

Oeste 

EOL.CV.CE.030.347

-0.01  
19.500 

100% para Nova 

Eólica Vento do 

Oeste S.A 

CE 
Acaraú - 

CE 

5 
Asa Branca 

I 

EOL.CV.RN.030.505

-7.01  
30.000 

100% para Nova 

Asa Branca I 

Energias 

Renováveis S/A 

RN 
Parazinho - 

RN 

6 Eurus IV 
EOL.CV.RN.030.509

-0.01  
30.000 

100% para Nova 

Eurus IV Energias 

Renováveis S.A. 

RN 
Parazinho - 

RN 

7 Calango I 
EOL.CV.RN.030.511

-1.01  
30.000 

100% para Calango 

1 Energia 

Renovável S/A 

RN Bodó - RN 

8 Calango 2 
EOL.CV.RN.030.519

-7.01  
30.000 

100% para Calango 

2 Energia 

Renovável S/A 

RN Bodó - RN 

9 Calango 4 
EOL.CV.RN.030.537

-5.01  
30.000 

100% para Calango 

4 Energia 

Renovável S/A 

RN Bodó - RN 

10 Calango 3 
EOL.CV.RN.030.545

-6.01  
30.000 

100% para Calango 

3 Energia 

Renovável S/A 

RN Bodó - RN 

11 
Asa Branca 

II 

EOL.CV.RN.030.547

-2.01  
30.000 

100% para Nova 

Asa Branca II 

Energias 

Renováveis S/A 

RN 
Parazinho - 

RN 

12 
Asa Branca 

III 

EOL.CV.RN.030.548

-0.01  
30.000 

100% para Nova 

Asa Branca III 

Energias 

Renováveis S.A. 

RN 
Parazinho - 

RN 

13 Calango 5 
EOL.CV.RN.030.552

-9.01  
30.000 

100% para Calango 

5 Energia 

Renovável S.A 

RN Bodó - RN 

14 
Serra de 

Santana II 

EOL.CV.RN.030.609

-6.01  
30.000 

100% para Gestamp 

Eólica Lagoa Nova 

S.A. 

RN 
Lagoa 

Nova - RN 

15 
Serra de 

Santana III 

EOL.CV.RN.030.615

-0.01  
28.800 

100% para Gestamp 

Eólica Seridó S.A. 
RN Bodó - RN 

16 
Serra de 

Santana I 

EOL.CV.RN.030.625

-8.01  
20.000 

100% para Gestamp 

Eólica Serra de 

Santana S.A. 

RN 
Lagoa 

Nova - RN 

17 São Judas 
EOL.CV.BA.030.725

-4.01  
29.900 

100% para Enel 

Green Power São 

Judas Eólica S.A 

BA 

Morro do 

Chapéu - 

BA 

18 Primavera EOL.CV.BA.030.726 29.900 100% para Enel BA Morro do 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30834:Santa%20Helena
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30834:Santa%20Helena
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6656:Santa%20Helena%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6656:Santa%20Helena%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6656:Santa%20Helena%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30278:Araras
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5906:Nova%20E%F3lica%20Araras%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5906:Nova%20E%F3lica%20Araras%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30280:Gar%E7as
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5909:Nova%20E%F3lica%20Gar%E7as%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5909:Nova%20E%F3lica%20Gar%E7as%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30291:Lagoa%20Seca
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5930:Nova%20E%F3lica%20Lagoa%20Seca%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5930:Nova%20E%F3lica%20Lagoa%20Seca%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5930:Nova%20E%F3lica%20Lagoa%20Seca%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30347:Vento%20do%20Oeste
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30347:Vento%20do%20Oeste
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6007:Nova%20E%F3lica%20Vento%20do%20Oeste%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6007:Nova%20E%F3lica%20Vento%20do%20Oeste%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6007:Nova%20E%F3lica%20Vento%20do%20Oeste%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30505:Asa%20Branca%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30505:Asa%20Branca%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6239:Nova%20Asa%20Branca%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6239:Nova%20Asa%20Branca%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6239:Nova%20Asa%20Branca%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6239:Nova%20Asa%20Branca%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30509:Eurus%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6247:Nova%20Eurus%20IV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6247:Nova%20Eurus%20IV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6247:Nova%20Eurus%20IV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30511:Calango%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6249:Calango%201%20Energia%20Renov%E1vel%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6249:Calango%201%20Energia%20Renov%E1vel%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6249:Calango%201%20Energia%20Renov%E1vel%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30519:Calango%202
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6261:Calango%202%20Energia%20Renov%E1vel%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6261:Calango%202%20Energia%20Renov%E1vel%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6261:Calango%202%20Energia%20Renov%E1vel%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30537:Calango%204
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6272:Calango%204%20Energia%20Renov%E1vel%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6272:Calango%204%20Energia%20Renov%E1vel%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6272:Calango%204%20Energia%20Renov%E1vel%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30545:Calango%203
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6282:Calango%203%20Energia%20Renov%E1vel%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6282:Calango%203%20Energia%20Renov%E1vel%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6282:Calango%203%20Energia%20Renov%E1vel%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30547:Asa%20Branca%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30547:Asa%20Branca%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6285:Nova%20Asa%20Branca%20II%20Energias%20Renov%E1veis%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6285:Nova%20Asa%20Branca%20II%20Energias%20Renov%E1veis%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6285:Nova%20Asa%20Branca%20II%20Energias%20Renov%E1veis%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6285:Nova%20Asa%20Branca%20II%20Energias%20Renov%E1veis%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30548:Asa%20Branca%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30548:Asa%20Branca%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6286:Nova%20Asa%20Branca%20III%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6286:Nova%20Asa%20Branca%20III%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6286:Nova%20Asa%20Branca%20III%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6286:Nova%20Asa%20Branca%20III%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30552:Calango%205
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6291:Calango%205%20Energia%20Renov%E1vel%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6291:Calango%205%20Energia%20Renov%E1vel%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6291:Calango%205%20Energia%20Renov%E1vel%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30609:Serra%20de%20Santana%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30609:Serra%20de%20Santana%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6398:Gestamp%20E%F3lica%20Lagoa%20Nova%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6398:Gestamp%20E%F3lica%20Lagoa%20Nova%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6398:Gestamp%20E%F3lica%20Lagoa%20Nova%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30615:Serra%20de%20Santana%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30615:Serra%20de%20Santana%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6386:Gestamp%20E%F3lica%20Serid%F3%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6386:Gestamp%20E%F3lica%20Serid%F3%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30625:Serra%20de%20Santana%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30625:Serra%20de%20Santana%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6395:Gestamp%20E%F3lica%20Serra%20de%20Santana%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6395:Gestamp%20E%F3lica%20Serra%20de%20Santana%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6395:Gestamp%20E%F3lica%20Serra%20de%20Santana%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30725:S%E3o%20Judas
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6538:Enel%20Green%20Power%20S%E3o%20Judas%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6538:Enel%20Green%20Power%20S%E3o%20Judas%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6538:Enel%20Green%20Power%20S%E3o%20Judas%20E%F3lica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30726:Primavera
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6539:Enel%20Green%20Power%20Primavera%20E%F3lica%20S.A
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-2.01  Green Power 

Primavera Eólica 

S.A 

Chapéu - 

BA 

19 Cristal 
EOL.CV.BA.030.727

-0.01  
29.900 

100% para Enel 

Green Power 

Cristal Eólica S.A 

BA 
Cafarnaum 

- BA 

20 Teiu 
EOL.CV.BA.030.731

-9.01  
16.650 

100% para Central 

Eólica Teiu S.A 
BA 

Pindaí - 

BA 

21 Angical 
EOL.CV.BA.030.732

-7.01  
12.950 

100% para Central 

Eólica Angical S.A 
BA 

Pindaí - 

BA 

22 Coqueirinho 
EOL.CV.BA.030.738

-6.01  
29.600 

100% para Central 

Eólica Coqueirinho 

S.A 

BA 
Pindaí - 

BA 

23 Caititu 
EOL.CV.BA.030.739

-4.01  
22.200 

100% para Central 

Eólica Caititu S.A 
BA 

Pindaí - 

BA 

24 Ibirapuitã I 
EOL.CV.RS.030.750-

5.01  
24.000 

100% para Eólica 

Ibirapuitã S.A 
RS 

Santana do 

Livramento 

- RS 

25 Inhambu 
EOL.CV.BA.030.751

-3.01  
31.450 

100% para Central 

Eólica Inhambu 

S.A 

BA 
Caetité - 

BA 

26 Corrupião 
EOL.CV.BA.030.752

-1.01  
27.750 

100% para Central 

Eólica Corrupião 

S/A 

BA 
Pindaí - 

BA 

27 
Tamanduá 

Mirim 

EOL.CV.BA.030.753

-0.01  
29.600 

100% para Central 

Eólica Tamanduá 

Mirim S.A  

BA 
Pindaí - 

BA 

28 Chuí IV 
EOL.CV.RS.030.754-

8.01  
22.000 

100% para Eólica 

Chuí IV S.A 
RS Chuí - RS 

29 Chuí V 
EOL.CV.RS.030.760-

2.01  
30.000 

100% para Eólica 

Chuí V S.A 
RS Chuí - RS 

30 Chuí I 
EOL.CV.RS.030.767-

0.01  
24.000 

100% para Eólica 

Chuí I S.A. 
RS Chuí - RS 

31 
Cataventos 

Paracuru 1 

EOL.CV.CE.030.777

-7.01  
30.000 

100% para Tecneira 

Acaraú Geração e 

Comercialização de 

Energia Elétrica 

S.A 

CE 
Acaraú - 

CE 

32 Chuí II 
EOL.CV.RS.030.790-

4.01  
22.000 

100% para Eólica 

Chuí II S.A 
RS Chuí - RS 

33 Minuano II 
EOL.CV.RS.030.791-

2.01  
24.000 

100% para Eólica 

Chuí VII S.A 
RS Chuí - RS 

34 Caetité 
EOL.CV.BA.030.792

-0.01  
30.240 

100% para Centrais 

Eólicas Caetité S.A 
BA 

Caetité - 

BA 

35 Pelourinho 
EOL.CV.BA.030.793

-9.01  
21.840 

100% para Centrais 

Eólicas Pelourinho 

S.A 

BA 
Igaporã - 

BA 

36 
Serra do 

Espinhaço 

EOL.CV.BA.030.802

-1.01  
18.480 

100% para Centrais 

Eólicas Serra do 

Espinhaço S.A 

BA 
Caetité - 

BA 

37 Espigão 
EOL.CV.BA.030.803

-0.01  
10.080 

100% para Centrais 

Eólicas Espigão 

S.A 

BA 
Igaporã - 

BA 

38 São João 
EOL.CV.RN.030.804

-8.01  
28.800 

100% para Usina de 

Energia Eólica São 

João S/A 

RN 

São Miguel 

do Gostoso 

- RN 

39 
Ventos de 

Santo Uriel 

EOL.CV.RN.030.828

-5.01  
16.200 

100% para Ventos 

de Santo Uriel S/A. 
RN 

Touros - 

RN 

40 Carnaúbas EOL.CV.RN.030.831 27.200 100% para Usina de RN São Miguel 
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6575:Central%20E%F3lica%20Teiu%20S.A
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6554:Central%20E%F3lica%20Coqueirinho%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6554:Central%20E%F3lica%20Coqueirinho%20S.A
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6555:Central%20E%F3lica%20Caititu%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6555:Central%20E%F3lica%20Caititu%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30750:Ibirapuit%E3%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6579:E%F3lica%20Ibirapuit%E3%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6579:E%F3lica%20Ibirapuit%E3%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30751:Inhambu
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6580:Central%20E%F3lica%20Inhambu%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6580:Central%20E%F3lica%20Inhambu%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30752:Corrupi%E3o
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6576:Central%20E%F3lica%20Corrupi%E3o%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6576:Central%20E%F3lica%20Corrupi%E3o%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6576:Central%20E%F3lica%20Corrupi%E3o%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30753:Tamandu%E1%20Mirim
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30753:Tamandu%E1%20Mirim
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6570:Central%20E%F3lica%20Tamandu%E1%20Mirim%20S.A
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-5.01  Energia Eólica 

Carnaúba S.A. 

do Gostoso 

- RN 

41 Borgo 
EOL.CV.BA.030.837

-4.01  
20.160 

100% para Centrais 

Eólicas Borgo S.A 
BA 

Caetité - 

BA 

42 
Malhadinha 

1 

EOL.CV.CE.030.841

-2.01  
23.100 

100% para 

Geradora Eólica 

Bons Ventos da 

Serra I S.A 

CE 
Ibiapina - 

CE 

43 Minuano I 
EOL.CV.RS.030.844-

7.01  
22.000 

100% para Eólica 

Chuí VI S.A 
RS Chuí - RS 

44 

Parque 

Eólico 

Pelado 

EOL.CV.RN.030.856

-0.01  
20.000 

100% para Gestamp 

Eólica Paraíso S.A. 
RN Bodó - RN 

45 

Parque 

Eólico 

Lanchinha 

EOL.CV.RN.030.860

-9.01  
28.000 

100% para Gestamp 

Eólica Lanchinha 

S.A. 

RN 

Tenente 

Laurentino 

Cruz - RN 

46 Riachão I 
EOL.CV.RN.030.870

-6.01  
29.700 

100% para Central 

Eólica Acari Ltda 
RN 

Ceará-

Mirim - 

RN 

47 Riachão II 
EOL.CV.RN.030.871

-4.01  
27.000 

100% para Central 

Eólica Albuquerque 

Ltda 

RN 

Ceará-

Mirim - 

RN 

48 Riachão VI 
EOL.CV.RN.030.872

-2.01  
29.700 

100% para Central 

Eólica Apeliotes 

Ltda 

RN 

Ceará-

Mirim - 

RN 

49 Riachão VII 
EOL.CV.RN.030.873

-0.01  
29.700 

100% para Central 

Eólica Arena Ltda 
RN 

Ceará-

Mirim - 

RN 

50 Riachão IV 
EOL.CV.RN.030.874

-9.01  
29.700 

100% para Central 

Eólica Anemoi Ltda 
RN 

Ceará-

Mirim - 

RN 

51 Caiçara I 
EOL.CV.CE.030.895

-1.01  
30.600 

100% para Usina de 

Energia Eólica 

Caiçara I S.A. 

CE Cruz - CE 

52 Pontal 3 B 
EOL.CV.RS.030.901-

0.01  
27.000 

100% para 

Enerplan Energia 

Eólica III S.A 

RS 
Viamão - 

RS 

53 Junco I 
EOL.CV.CE.030.902

-8.01  
30.600 

100% para Usina de 

Energia Eólica 

Junco I S.A. 

CE 

Jijoca de 

Jericoacoar

a - CE 

54 Junco II 
EOL.CV.CE.030.914

-1.01  
30.600 

100% para Usina de 

Energia Eólica 

Junco II S.A. 

CE 

Jijoca de 

Jericoacoar

a - CE 

55 Caiçara II 
EOL.CV.CE.030.915

-0.01  
19.800 

100% para Usina de 

Energia Eólica 

Caiçara II S.A. 

CE Cruz - CE 

56 Pitombeira 
EOL.CV.CE.030.926

-5.01  
27.000 

100% para Energia 

dos Ventos IV S.A 
CE 

Aracati - 

CE 

57 
Baixa do 

Feijão IV 

EOL.CV.RN.030.931

-1.01  
30.000 

100% para Central 

Eólica Baixa do 

Feijão IV S.A 

RN 
Jandaíra - 

RN 

58 
Baixa do 

Feijão I 

EOL.CV.RN.030.932

-0.01  
30.000 

100% para Central 

Eólica Baixa do 

Feijão I S.A 

RN 
Jandaíra - 

RN 

59 
Baixa do 

Feijão II 

EOL.CV.RN.030.933

-8.01  
30.000 

100% para Central 

Eólica Baixa do 

Feijão II S.A 

RN 
Jandaíra - 

RN 

60 
Baixa do 

Feijão III 

EOL.CV.RN.030.934

-6.01  
30.000 

100% para Central 

Eólica Baixa do 
RN 

Jandaíra - 

RN 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6653:Usina%20de%20Energia%20E%F3lica%20Carna%FAba%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6653:Usina%20de%20Energia%20E%F3lica%20Carna%FAba%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30837:Borgo
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6662:Centrais%20E%F3licas%20Borgo%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6662:Centrais%20E%F3licas%20Borgo%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30841:Malhadinha%201
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30841:Malhadinha%201
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6666:Geradora%20E%F3lica%20Bons%20Ventos%20da%20Serra%20I%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6666:Geradora%20E%F3lica%20Bons%20Ventos%20da%20Serra%20I%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6666:Geradora%20E%F3lica%20Bons%20Ventos%20da%20Serra%20I%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6666:Geradora%20E%F3lica%20Bons%20Ventos%20da%20Serra%20I%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30844:Minuano%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6669:%20E%F3lica%20Chu%ED%20VI%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6669:%20E%F3lica%20Chu%ED%20VI%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30856:Parque%20E%F3lico%20Pelado
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30856:Parque%20E%F3lico%20Pelado
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30856:Parque%20E%F3lico%20Pelado
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6677:Gestamp%20E%F3lica%20Para%EDso%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6677:Gestamp%20E%F3lica%20Para%EDso%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30860:Parque%20E%F3lico%20Lanchinha
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30860:Parque%20E%F3lico%20Lanchinha
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30860:Parque%20E%F3lico%20Lanchinha
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6680:Gestamp%20E%F3lica%20Lanchinha%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6680:Gestamp%20E%F3lica%20Lanchinha%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6680:Gestamp%20E%F3lica%20Lanchinha%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30870:Riach%E3o%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6702:Central%20E%F3lica%20Acari%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6702:Central%20E%F3lica%20Acari%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30871:Riach%E3o%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6703:Central%20E%F3lica%20Albuquerque%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6703:Central%20E%F3lica%20Albuquerque%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6703:Central%20E%F3lica%20Albuquerque%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30872:Riach%E3o%20VI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6704:Central%20E%F3lica%20Apeliotes%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6704:Central%20E%F3lica%20Apeliotes%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6704:Central%20E%F3lica%20Apeliotes%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30873:Riach%E3o%20VII
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6705:Central%20E%F3lica%20Arena%20Ltda
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30895:Cai%E7ara%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6737:Usina%20de%20Energia%20E%F3lica%20Cai%E7ara%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6737:Usina%20de%20Energia%20E%F3lica%20Cai%E7ara%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6737:Usina%20de%20Energia%20E%F3lica%20Cai%E7ara%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30901:Pontal%203%20B
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6896:Enerplan%20Energia%20E%F3lica%20III%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6896:Enerplan%20Energia%20E%F3lica%20III%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30902:Junco%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6758:Usina%20de%20Energia%20E%F3lica%20Junco%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6758:Usina%20de%20Energia%20E%F3lica%20Junco%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6758:Usina%20de%20Energia%20E%F3lica%20Junco%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30914:Junco%20II
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6759:Usina%20de%20Energia%20E%F3lica%20Junco%20II%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6759:Usina%20de%20Energia%20E%F3lica%20Junco%20II%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30915:Cai%E7ara%20II
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6760:Usina%20de%20Energia%20E%F3lica%20Cai%E7ara%20II%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6760:Usina%20de%20Energia%20E%F3lica%20Cai%E7ara%20II%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30926:Pitombeira
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6772:Energia%20dos%20Ventos%20IV%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30933:Baixa%20do%20Feij%E3o%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30933:Baixa%20do%20Feij%E3o%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6783:Central%20E%F3lica%20Baixa%20do%20Feij%E3o%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6783:Central%20E%F3lica%20Baixa%20do%20Feij%E3o%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6783:Central%20E%F3lica%20Baixa%20do%20Feij%E3o%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30934:Baixa%20do%20Feij%E3o%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30934:Baixa%20do%20Feij%E3o%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6784:Central%20E%F3lica%20Baixa%20do%20Feij%E3o%20III%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6784:Central%20E%F3lica%20Baixa%20do%20Feij%E3o%20III%20S.A
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Feijão III S.A 

61 

Ventos de 

Campo 

Formoso I 

EOL.CV.BA.030.943

-5.01  
29.982 

100% para Campo 

Formoso I Energias 

Renováveis S.A 

BA 

Campo 

Formoso - 

BA 

62 
Ventos da 

Andorinha 

EOL.CV.BA.030.944

-3.01  
29.982 

100% para 

ANDORINHA 

ENERGIAS 

RENOVAVEIS 

S.A. 

BA 

Campo 

Formoso - 

BA 

63 
Ventos de 

Morrinhos 

EOL.CV.BA.030.945

-1.01  
29.982 

100% para 

MORRINHOS 

ENERGIAS 

RENOVAVEIS 

S.A.  

BA 

Campo 

Formoso - 

BA 

64 
Ventos do 

Sertão 

EOL.CV.BA.030.946

-0.01  
29.982 

100% para Sertão 

Energias 

Renováveis S.A 

BA 

Campo 

Formoso - 

BA 

65 

Ventos de 

Campo 

Formoso II 

EOL.CV.BA.031.010

-7.01  
29.982 

100% para Campo 

Formoso II 

Energias 

Renováveis S.A 

BA 

Campo 

Formoso - 

BA 

66 
Dois 

Riachos 

EOL.CV.BA.031.121

-9.01  
30.000 

100% para Enel 

Green Power Dois 

Riachos Eólica S.A. 

BA 
Cafarnaum 

- BA 

67 
Morro 

Branco I 

EOL.CV.BA.031.336

-0.01  
29.700 

100% para Morro 

Branco I Energética 

S.A 

BA 
Sento Sé - 

BA 

68 Maniçoba 
EOL.CV.BA.031.337

-8.01  

30.000 

100% para Enel 

Green Power 

Maniçoba Eólica 

S.A 

BA 
Sento Sé - 

BA 

69 Damascena 
EOL.CV.BA.031.338

-6.01  
30.000 

100% para Enel 

Green Power 

Damascena Eólica 

S.A 

BA 
Cafarnaum 

- BA 

70 

Assuruá V 

EOL.CV.BA.031.341

-6.01  

20.000 

100% para Parque 

Eólico Assuruá V 

S.A 

BA 
Gentio do 

Ouro - BA 

71 Caetité B 
EOL.CV.BA.031.342

-4.01  
30.000 

100% para Eólica 

Caetité B S.A 
BA 

Caetité - 

BA 

72 Assuruá II 
EOL.CV.BA.031.343

-2.01  
30.000 

100% para Parque 

Eólico Assuruá II 

S.A. 

BA 
Gentio do 

Ouro - BA 

73 Caetité A 
EOL.CV.BA.031.344

-0.01  
30.000 

100% para Eólica 

Caetité A S.A 
BA 

Caetité - 

BA 

74 

Ventos de 

Santa 

Brígida V 

EOL.CV.PE.031.346-

7.01  
28.900 

100% para Ventos 

de Santa Brígida V 

Energias 

Renováveis S.A. 

PE 
Paranatama 

- PE 

75 Mussambê 
EOL.CV.BA.031.352

-1.01  
29.700 

100% para 

Mussambê 

Energética S.A 

BA 
Sento Sé - 

BA 

76 

Ventos de 

Santa 

Brígida VI 

EOL.CV.PE.031.353-

0.01  
28.900 

100% para Ventos 

de Santa Brígida VI 

Energias 

Renováveis S.A 

PE Caetés - PE 

77 

Ventos de 

Santa 

Brígida III 

EOL.CV.PE.031.354-

8.01 
28.900 

100% para Ventos 

de Santa Brígida III 

Energias 

Renováveis S.A 

PE Pedra - PE 
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30946:Ventos%20do%20Sert%E3o
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31344:Caetit%E9%20A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7250:E%F3lica%20Caetit%E9%20A%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7250:E%F3lica%20Caetit%E9%20A%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31346:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20V
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31346:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20V
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31346:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20V
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7256:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20V%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7256:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20V%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7256:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20V%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7256:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20V%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31352:Mussamb%EA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7269:Mussamb%EA%20Energ%E9tica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7269:Mussamb%EA%20Energ%E9tica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7269:Mussamb%EA%20Energ%E9tica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31353:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20VI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31353:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20VI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31353:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20VI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7275:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20VI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7275:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20VI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7275:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20VI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7275:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20VI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
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78 

Ventos de 

Santa Joana 

II 

EOL.CV.PI.031.361-

0.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santa Joana II 

Energias 

Renováveis S.A. 

PI 

Caldeirão 

Grande do 

Piauí - PI 

79 

Ventos de 

Santo 

Onofre II 

EOL.CV.PI.031.362-

9.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santo Onofre II 

Energias 

Renováveis S.A. 

PI Simões - PI 

80 

Ventos de 

Santa 

Brígida II 

EOL.CV.PE.031.363-

7.01  
27.200 

100% para Ventos 

de Santa Brígida II 

Energias 

Renováveis S.A 

PE 
Paranatama 

- PE 

81 

Ventos de 

Santo 

Onofre I 

EOL.CV.PI.031.364-

5.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santo Onofre I 

Energias 

Renováveis S.A. 

PI Simões - PI 

82 

Ventos de 

Santa Joana 

VIII 

EOL.CV.PI.031.366-

1.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santa Joana VIII 

Energias 

Renováveis S.A 

PI 
Marcolândi

a - PI 

83 

Ventos de 

Santa Joana 

VI 

EOL.CV.PI.031.367-

0.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santa Joana VI 

Energias 

Renováveis S.A. 

PI 

Caldeirão 

Grande do 

Piauí - PI 

84 

Ventos de 

Santa 

Brígida IV 

EOL.CV.PE.031.370-

0.01  
27.200 

100% para Ventos 

de Santa Brígida IV 

Energias 

Renováveis S.A 

PE Caetés - PE 

85 

Ventos de 

Santa Joana 

XI 

EOL.CV.PI.031.388-

2.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santa Joana XI 

Energias 

Renováveis S.A 

PI 

Caldeirão 

Grande do 

Piauí - PI 

86 

Ventos de 

Santa Joana 

XVI 

EOL.CV.PI.031.392-

0.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santa Joana XVI 

Energias 

Renováveis S.A 

PI 
Marcolândi

a - PI 

87 

Ventos de 

Santa Joana 

X 

EOL.CV.PI.031.393-

9.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santa Joana X 

Energias 

Renováveis S.A 

PI 
Marcolândi

a - PI 

88 

Ventos de 

Santa Joana 

XIII 

EOL.CV.PI.031.394-

7.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santa Joana XIII 

Energias 

Renováveis S.A 

PI 
Marcolândi

a - PI 

89 Tabua 
EOL.CV.BA.031.403

-0.01  
15.000 

100% para Centrais 

Eólicas Bela Vista 

XX Ltda 

BA 
Caetité - 

BA 

90 

Ventos de 

Santa Joana 

XII 

EOL.CV.PI.031.414-

5.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santa Joana XII 

Energias 

Renováveis S.A 

PI 

Caldeirão 

Grande do 

Piauí - PI 

91 

 

Ventos de 

Santa Joana 

XV 

EOL.CV.PI.031.416-

1.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santa Joana XV 

Energias 

Renováveis S.A 

PI 
Marcolândi

a - PI 

92 

Ventos de 

Santa Joana 

IX 

EOL.CV.PI.031.417-

0.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santa Joana IX 

Energias 

Renováveis S.A 

PI 
Marcolândi

a - PI 

93 Ventos de EOL.CV.PE.031.422- 27.200 100% para Ventos PE Caetés - PE 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31361:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31361:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31361:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7303:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20II%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7303:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20II%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7303:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20II%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7303:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20II%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7320:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20II%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7320:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20II%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7320:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20II%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7320:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20II%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31364:Ventos%20de%20Santo%20Onofre%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31364:Ventos%20de%20Santo%20Onofre%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31364:Ventos%20de%20Santo%20Onofre%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7299:Ventos%20de%20Santo%20Onofre%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7299:Ventos%20de%20Santo%20Onofre%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7299:Ventos%20de%20Santo%20Onofre%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7299:Ventos%20de%20Santo%20Onofre%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31367:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20VI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31367:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20VI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31367:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20VI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7300:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20VI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7300:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20VI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7300:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20VI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7300:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20VI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31370:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31370:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31370:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7306:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20IV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7306:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20IV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7306:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20IV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7306:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20IV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31388:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31388:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31388:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7313:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7313:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7313:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7313:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31392:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XVI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31392:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XVI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31392:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XVI
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7373:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XVI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7373:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XVI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7373:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XVI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7373:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XVI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31393:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20X
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31393:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20X
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31393:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20X
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7374:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20X%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7374:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20X%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7374:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20X%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7374:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20X%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31394:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XIII
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31394:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XIII
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31394:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XIII
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7375:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XIII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7375:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XIII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7375:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XIII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7375:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XIII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31403:Tabua
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7346:Centrais%20E%F3licas%20Bela%20Vista%20XX%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7346:Centrais%20E%F3licas%20Bela%20Vista%20XX%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7346:Centrais%20E%F3licas%20Bela%20Vista%20XX%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31414:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XII
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31414:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XII
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31414:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XII
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7351:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7351:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7351:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7351:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7354:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7354:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7354:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7354:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20XV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31417:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20IX
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31417:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20IX
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31417:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20IX
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7357:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20IX%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7357:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20IX%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7357:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20IX%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7357:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20IX%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31422:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20VII
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7352:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20VII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
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Santa 

Brígida VII 

6.01  de Santa Brígida 

VII Energias 

Renováveis S.A 

94 Galpões 
EOL.CV.RS.031.477-

3.01  
8.000 

100% para Eólica 

Coxilha Seca S.A 
RS 

Santana do 

Livramento 

- RS 

95 
Coxilha 

Seca 

EOL.CV.RS.031.487-

0.01  
30.000 

100% para Eólica 

Coxilha Seca S.A 
RS 

Santana do 

Livramento 

- RS 

96 
Capão do 

Inglês 

EOL.CV.RS.031.510-

9.01  
10.000 

100% para Eólica 

Coxilha Seca S.A 
RS 

Santana do 

Livramento 

- RS 

97 Chuí 09 
EOL.CV.RS.031.517-

6.01  
20.000 

100% para Eólica 

Chuí IX S.A 
RS Chuí - RS 

98 

Ventos de 

Santa Joana 

IV 

EOL.CV.PI.031.520-

6.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santa Joana IV 

Energias 

Renováveis S.A 

PI 

Caldeirão 

Grande do 

Piauí - PI 

99 Caetité C 
EOL.CV.BA.031.523

-0.01  
15.000 

100% para Eólica 

Caetité C S.A 
BA 

Caetité - 

BA 

100 
Serra das 

Vacas I 

EOL.CV.PE.031.537-

0.01  
30.000 

100% para Eólica 

Serra das Vacas I 

S.A 

  
Paranatama 

- PE 

101 

Ventos de 

Santa Joana 

V 

EOL.CV.PI.031.538-

9.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santa Joana V 

Energias 

Renováveis S.A 

PI 

Caldeirão 

Grande do 

Piauí - PI 

102 Verace 25 
EOL.CV.RS.031.541-

9.01  
8.000 

100% para Eólica 

Hermenegildo I 

S.A. 

  

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

103 Verace 29 
EOL.CV.RS.031.557-

5.01  
20.000 

100% para Eólica 

Hermenegildo II 

S.A 

  

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

104 Verace 26 
EOL.CV.RS.031.559-

1.01  
16.000 

100% para Eólica 

Hermenegildo I 

S.A. 

RS 

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

105 Verace 24 
EOL.CV.RS.031.561-

3.01  
22.000 

100% para Eólica 

Hermenegildo I 

S.A. 

RS 

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

106 
Ventos de 

Guarás I 

EOL.CV.BA.031.563

-0.01  
30.000 

100% para Ventos 

dos Guarás I 

Energias 

Renováveis S.A 

  

Campo 

Formoso - 

BA 

107 
Serra das 

Vacas IV 

EOL.CV.PE.031.574-

5.01  
30.000 

100% para Eólica 

Serra das Vacas IV 

S.A 

  
Paranatama 

- PE 

108 Verace 28 
EOL.CV.RS.031.578-

8.01  
14.000 

100% para Eólica 

Hermenegildo II 

S.A 

RS 

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

109 

Ventos de 

Santa Joana 

I 

EOL.CV.PI.031.581-

8.01  
30.000 

100% para 

VENTOS DE 

SANTA JOANA I 

ENERGIAS 

RENOVAVEIS 

S.A  

PI 

Caldeirão 

Grande do 

Piauí - PI 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31422:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20VII
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31422:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20VII
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7352:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20VII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7352:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20VII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7352:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20VII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7464:E%F3lica%20Chu%ED%20IX%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7464:E%F3lica%20Chu%ED%20IX%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31520:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31520:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31520:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7465:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20IV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7465:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20IV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7465:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20IV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7465:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20IV%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7470:E%F3lica%20Caetit%E9%20C%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7470:E%F3lica%20Caetit%E9%20C%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31537:Serra%20das%20Vacas%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31537:Serra%20das%20Vacas%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7476:E%F3lica%20Serra%20das%20Vacas%20I%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7476:E%F3lica%20Serra%20das%20Vacas%20I%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7476:E%F3lica%20Serra%20das%20Vacas%20I%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31538:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20V
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31538:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20V
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31538:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20V
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7487:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20V%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7487:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20V%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7487:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20V%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7487:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20V%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31541:Verace%2025
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7478:E%F3lica%20Hermenegildo%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7478:E%F3lica%20Hermenegildo%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7478:E%F3lica%20Hermenegildo%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31557:Verace%2029
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7493:E%F3lica%20Hermenegildo%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7493:E%F3lica%20Hermenegildo%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7493:E%F3lica%20Hermenegildo%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31559:Verace%2026
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7478:E%F3lica%20Hermenegildo%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7478:E%F3lica%20Hermenegildo%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7478:E%F3lica%20Hermenegildo%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31561:Verace%2024
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7478:E%F3lica%20Hermenegildo%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7478:E%F3lica%20Hermenegildo%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7478:E%F3lica%20Hermenegildo%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31563:Ventos%20de%20Guar%E1s%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31563:Ventos%20de%20Guar%E1s%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7500:Ventos%20dos%20Guar%E1s%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7500:Ventos%20dos%20Guar%E1s%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7500:Ventos%20dos%20Guar%E1s%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7500:Ventos%20dos%20Guar%E1s%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31574:Serra%20das%20Vacas%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31574:Serra%20das%20Vacas%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7504:E%F3lica%20Serra%20das%20Vacas%20IV%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7504:E%F3lica%20Serra%20das%20Vacas%20IV%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7504:E%F3lica%20Serra%20das%20Vacas%20IV%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31578:Verace%2028
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7493:E%F3lica%20Hermenegildo%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7493:E%F3lica%20Hermenegildo%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7493:E%F3lica%20Hermenegildo%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31581:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31581:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31581:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7511:VENTOS%20DE%20SANTA%20JOANA%20I%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7511:VENTOS%20DE%20SANTA%20JOANA%20I%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7511:VENTOS%20DE%20SANTA%20JOANA%20I%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7511:VENTOS%20DE%20SANTA%20JOANA%20I%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7511:VENTOS%20DE%20SANTA%20JOANA%20I%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7511:VENTOS%20DE%20SANTA%20JOANA%20I%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
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110 Verace 27 
EOL.CV.RS.031.600-

8.01  
18.000 

100% para Eólica 

Hermenegildo I 

S.A. 

  

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

111 Verace 30 
EOL.CV.RS.031.602-

4.01  
20.000 

100% para Eólica 

Hermenegildo II 

S.A 

RS 

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

112 Verace 36 
EOL.CV.RS.031.610-

5.01  
24.000 

100% para Eólica 

Hermenegildo III 

S.A. 

RS 

Santa 

Vitória do 

Palmar - 

RS 

113 

Ventos de 

Santo 

Augusto V 

EOL.CV.PI.031.661-

0.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santo Augusto V 

Energias 

Renováveis S.A 

  Simões - P 

114 

Ventos de 

Santo 

Onofre III 

EOL.CV.CE.031.886

-8.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santo Onofre III 

Energias 

Renováveis S.A 

PI Simões - PI 

 

LISTA DOS PARQUES EM CONTRATADOS/ OUTORGADOS 

N
0
 Nome do 

Parque 

CEG Potência 

(KW) 

Proprietário Estado Município 

1 
Usina Eólica 

de Laguna 

EOL.CV.SC.028.890-

0.01  
3.000 

100% para Parque 

Eólico de Santa 

Catarina Ltda 

Laguna - 

SC 
SC 

2 
Parque 

Eólico Giruá 

EOL.CV.RS.028.989-

2.01  
11.050 

100% para 

Ecoprojeto Ltda 

Giruá - 

RS 
RS 

3 

Parque 

Eólico 

Pinhal 

EOL.CV.RS.029.000-

9.01  
9.350 

100% para Geração 

de Energia 

Sustentável S.A 

Palmares 

do Sul - 

RS 

RS 

4 
Enerce 

Pindoretama 

EOL.CV.CE.029.958

-8.01  
4.500 

100% para 

ENERCE – 

Energias 

Renováveis do 

Ceará Ltda. 

Pindoreta

ma - CE 
CE 

5 Miassaba 4 
EOL.CV.RN.030.429

-8.01  
28.800 

100% para 

Miassaba 4 

Geradora de 

Energia Eólica S.A 

Caiçara 

do Norte 

– RN/ 

São 

Bento do 

Norte - 

RN 

RN 

6 Aratuá 3 
EOL.CV.RN.030.470

-0.01  
28.800 

100% para Aratuá 

Central Geradora 

Eólica S/A 

Caiçara 

do Norte 

- RN 

RN 

7 

Ventos do 

Morro do 

Chapéu 

EOL.CV.CE.030.582

-0.01  
30.000 

100% para Nova 

Ventos do Morro 

do Chapéu Energias 

Renováveis S.A 

Tianguá - 

CE 
CE 

8 

Ventos de 

Tianguá 

Norte 

EOL.CV.CE.030.584

-7.01  
30.000 

100% para Nova 

Ventos de Tianguá 

Norte Energias 

Renováveis S.A 

Tianguá - 

CE 
CE 

9 
Ventos de 

Tianguá 

EOL.CV.CE.030.585

-5.01  
30.000 

100% para Nova 

Ventos de Tianguá 

Energias 

Renováveis S.A. 

Tianguá - 

CE 
CE 

10 Vento EOL.CV.CE.030.595 30.000 100% para Nova Ubajara - CE 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31600:Verace%2027
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7478:E%F3lica%20Hermenegildo%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7478:E%F3lica%20Hermenegildo%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7478:E%F3lica%20Hermenegildo%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31602:Verace%2030
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7493:E%F3lica%20Hermenegildo%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7493:E%F3lica%20Hermenegildo%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7493:E%F3lica%20Hermenegildo%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31610:Verace%2036
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7480:E%F3lica%20Hermenegildo%20III%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7480:E%F3lica%20Hermenegildo%20III%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7480:E%F3lica%20Hermenegildo%20III%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31661:Ventos%20de%20Santo%20Augusto%20V
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31661:Ventos%20de%20Santo%20Augusto%20V
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31661:Ventos%20de%20Santo%20Augusto%20V
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7604:Ventos%20de%20Santo%20Augusto%20V%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7604:Ventos%20de%20Santo%20Augusto%20V%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7604:Ventos%20de%20Santo%20Augusto%20V%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7604:Ventos%20de%20Santo%20Augusto%20V%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31886:Ventos%20de%20Santo%20Onofre%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31886:Ventos%20de%20Santo%20Onofre%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31886:Ventos%20de%20Santo%20Onofre%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7305:Ventos%20de%20Santo%20Onofre%20III%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7305:Ventos%20de%20Santo%20Onofre%20III%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7305:Ventos%20de%20Santo%20Onofre%20III%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7305:Ventos%20de%20Santo%20Onofre%20III%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28989:Parque%20E%F3lico%20Giru%E1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28989:Parque%20E%F3lico%20Giru%E1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3386:Ecoprojeto%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3386:Ecoprojeto%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=29000:Parque%20E%F3lico%20Pinhal
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=29000:Parque%20E%F3lico%20Pinhal
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=29000:Parque%20E%F3lico%20Pinhal
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6959:Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20Sustent%E1vel%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6959:Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20Sustent%E1vel%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6959:Gera%E7%E3o%20de%20Energia%20Sustent%E1vel%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=29958:Enerce%20Pindoretama
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=29958:Enerce%20Pindoretama
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5419:ENERCE%20%96%20Energias%20Renov%E1veis%20do%20Cear%E1%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5419:ENERCE%20%96%20Energias%20Renov%E1veis%20do%20Cear%E1%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5419:ENERCE%20%96%20Energias%20Renov%E1veis%20do%20Cear%E1%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5419:ENERCE%20%96%20Energias%20Renov%E1veis%20do%20Cear%E1%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5419:ENERCE%20%96%20Energias%20Renov%E1veis%20do%20Cear%E1%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30429:Miassaba%204
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7583:Miassaba%204%20Geradora%20de%20Energia%20E%F3lica%20%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7583:Miassaba%204%20Geradora%20de%20Energia%20E%F3lica%20%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7583:Miassaba%204%20Geradora%20de%20Energia%20E%F3lica%20%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7583:Miassaba%204%20Geradora%20de%20Energia%20E%F3lica%20%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30470:Aratu%E1%203
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5598:Aratu%E1%20Central%20Geradora%20E%F3lica%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5598:Aratu%E1%20Central%20Geradora%20E%F3lica%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5598:Aratu%E1%20Central%20Geradora%20E%F3lica%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30582:Ventos%20do%20Morro%20do%20Chap%E9u
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30582:Ventos%20do%20Morro%20do%20Chap%E9u
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30582:Ventos%20do%20Morro%20do%20Chap%E9u
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6332:Nova%20Ventos%20do%20Morro%20do%20Chap%E9u%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6332:Nova%20Ventos%20do%20Morro%20do%20Chap%E9u%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6332:Nova%20Ventos%20do%20Morro%20do%20Chap%E9u%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6332:Nova%20Ventos%20do%20Morro%20do%20Chap%E9u%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30584:Ventos%20de%20Tiangu%E1%20Norte
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30584:Ventos%20de%20Tiangu%E1%20Norte
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30584:Ventos%20de%20Tiangu%E1%20Norte
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6343:Nova%20Ventos%20de%20Tiangu%E1%20Norte%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6343:Nova%20Ventos%20de%20Tiangu%E1%20Norte%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6343:Nova%20Ventos%20de%20Tiangu%E1%20Norte%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6343:Nova%20Ventos%20de%20Tiangu%E1%20Norte%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30585:Ventos%20de%20Tiangu%E1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30585:Ventos%20de%20Tiangu%E1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6344:Nova%20Ventos%20de%20Tiangu%E1%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6344:Nova%20Ventos%20de%20Tiangu%E1%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6344:Nova%20Ventos%20de%20Tiangu%E1%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6344:Nova%20Ventos%20de%20Tiangu%E1%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30595:Vento%20Formoso
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6349:Nova%20Vento%20Formoso%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
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Formoso -2.01  Vento Formoso 

Energias 

Renováveis S.A 

CE 

11 
Ventos do 

Parazinho 

EOL.CV.CE.030.596

-0.01  
30.000 

100% para Nova 

Ventos do 

Parazinho Energias 

Renováveis S.A 

Ubajara - 

CE 
CE 

12 
Porto do 

Delta 

EOL.CV.PI.030.639-

8.01  
30.004 

100% para Eólica 

Porto das Barcas 

S.A 

Parnaíba 

- PI 
PI 

13 
Planalto de 

Taíba 

EOL.CV.CE.030.646

-0.01  
16.800 

100% para Usina 

Geradora Eólica 

Taíba Ltda 

São 

Gonçalo 

do 

Amarant

e - CE 

CE 

14 
Dreen 

Guajiru 

EOL.CV.RN.030.699

-1.01  
21.600 

100% para DREEN 

Brasil 

Investimentos e 

Participações S.A 

Pedra 

Grande – 

RN / São 

Bento do 

Norte - 

RN 

RN 

15 GE Jangada 
EOL.CV.RN.030.700

-9.01  
30.000 

100% para DREEN 

Brasil 

Investimentos e 

Participações S.A 

São 

Bento do 

Norte - 

RN 

RN 

16 Dreen Cutia 
EOL.CV.RN.030.701

-7.01  
25.200 

100% para DREEN 

Brasil 

Investimentos e 

Participações S.A 

Pedra 

Grande – 

RN / São 

Bento do 

Norte - 

RN 

RN 

17 
GE Maria 

Helena 

EOL.CV.RN.030.702

-5.01  
30.000 

100% para DREEN 

Brasil 

Investimentos e 

Participações S.A 

São 

Bento do 

Norte - 

RN 

RN 

18 
Ventos do 

Norte 1 

EOL.CV.MA.030.70

3-3.01  
28.800 

100% para 

Bioenergy - 

Geradora de 

Energia S.A 

Paulino 

Neves - 

MA 

MA 

19 
Ventos do 

Norte 2 

EOL.CV.MA.030.70

4-1.01  
28.800 

100% para 

Bioenergy - 

Geradora de 

Energia S.A 

Paulino 

Neves - 

MA 

MA 

20 
Ventos do 

Norte 3 

EOL.CV.MA.030.70

5-0.01  
28.800 

100% para 

Bioenergy - 

Geradora de 

Energia S.A 

Paulino 

Neves - 

MA 

MA 

21 
Ventos do 

Norte 4 

EOL.CV.MA.030.70

6-8.01  
28.800 

100% para 

Bioenergy - 

Geradora de 

Energia S.A 

Paulino 

Neves - 

MA 

MA 

22 
Ventos do 

Norte 5 

EOL.CV.MA.030.70

7-6.01  
28.800 

100% para 

Bioenergy - 

Geradora de 

Energia S.A 

Paulino 

Neves - 

MA 

MA 

23 
Ventos do 

Norte 6 

EOL.CV.MA.030.70

8-4.01  
28.800 

100% para 

Bioenergy - 

Geradora de 

Energia S.A 

Paulino 

Neves - 

MA 

MA 

24 Ventos do EOL.CV.MA.030.70 28.800 100% para Paulino MA 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30595:Vento%20Formoso
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6349:Nova%20Vento%20Formoso%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6349:Nova%20Vento%20Formoso%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6349:Nova%20Vento%20Formoso%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30596:Ventos%20do%20Parazinho
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30596:Ventos%20do%20Parazinho
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
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Norte 7 9-2.01  Bioenergy - 

Geradora de 

Energia S.A 

Neves - 

MA 

25 
Ventos do 

Norte 8 

EOL.CV.MA.030.71

0-6.01  
28.900 

100% para 

Bioenergy - 

Geradora de 

Energia S.A 

Paulino 

Neves - 

MA 

MA 

26 
Ventos do 

Norte 9 

EOL.CV.MA.030.71

1-4.01  
28.800 

100% para 

Bioenergy - 

Geradora de 

Energia S.A 

Paulino 

Neves - 

MA 

MA 

27 
Ventos do 

Norte 10 

EOL.CV.MA.030.71

2-2.01  
28.900 

100% para 

Bioenergy - 

Geradora de 

Energia S.A 

Paulino 

Neves - 

MA 

MA 

28 
Marco dos 

Ventos 1 

EOL.CV.MA.030.71

3-0.01  
28.800 

100% para 

MARCO DOS 

VENTOS 1 

GERADORA 

EÓLICA S.A. 

Tutóia - 

MA 
MA 

29 
Marco dos 

Ventos 2 

EOL.CV.MA.030.71

4-9.01  
28.800 

100% para 

VENTOS DO 

NORTE 

GERADORA 

EÓLICA S.A. 

Tutóia - 

MA 
MA 

30 
Marco dos 

Ventos 3 

EOL.CV.MA.030.71

5-7.01  
28.900 

100% para 

Bioenergy - 

Geradora de 

Energia S.A 

Tutóia - 

MA 
MA 

31 
Marco dos 

Ventos 4 

EOL.CV.MA.030.71

6-5.01  
28.900 

100% para 

Bioenergy - 

Geradora de 

Energia S.A 

Tutóia - 

MA 
MA 

32 
Marco dos 

Ventos 5 

EOL.CV.MA.030.71

7-3.01  
28.900 

100% para 

Bioenergy - 

Geradora de 

Energia S.A 

Tutóia - 

MA 
MA 

33 
Ventos de 

Santa Rosa 

EOL.CV.CE.030.783

-1.01  
30.000 

100% para Nova 

Ventos de Santa 

Rosa Energias 

Renováveis S.A 

Tianguá - 

CE 
CE 

34 
Ventos de 

São Geraldo 

EOL.CV.CE.030.785

-8.01  
30.000 

100% para Nova 

Ventos de São 

Geraldo Energias 

Renováveis S.A 

Tianguá - 

CE 
CE 

35 
Ventos de 

Santo Inácio 

EOL.CV.CE.030.808

-0.01  
30.000 

100% para Nova 

Ventos de Santo 

Inácio Energias 

Renováveis S.A 

Tianguá - 

CE 
CE 

36 Pau Brasil 
EOL.CV.CE.030.809

-9.01  
15.000 

100% para Central 

Eólica Pau Brasil 

S/A 

Icapuí - 

CE 
CE 

37 São Paulo 
EOL.CV.CE.030.815

-3.01  
17.500 

100% para Central 

Eólica São Paulo 

S/A 

Icapuí - 

CE 
CE 

38 
Ventos de 

Sebastião 

EOL.CV.CE.030.839

-0.01  
30.000 

100% para Nova 

Ventos de São 

Sebastião Energias 

Renováveis S.A 

Tianguá - 

CE 
CE 

39 Reduto EOL.CV.RN.030.843 28.800 100% para Usina de São RN 
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-9.01  Energia Eólica 

Reduto S.A. 

Miguel 

do 

Gostoso - 

RN 

40 Santo Cristo 
EOL.CV.RN.030.849

-8.01  
28.800 

100% para Usina de 

Energia Eólica 

Santo Cristo S.A 

Touros - 

RN 
RN 

41 Caiçara 2 
EOL.CV.RN.030.858

-7.01  
28.800 

100% para Caiçara 

do Norte 2 

Geradora de 

Energia S.A. 

Caiçara 

do Norte 

- RN 

RN 

42 
Caiçara do 

Norte 1 

EOL.CV.RN.030.859

-5.01  
28.800 

100% para Caiçara 

do Norte 1 

Geradora de 

Energia S.A. 

Caiçara 

do Norte 

- RN 

RN 

43 

Parque 

Eólico 

Cabeço 

Preto V 

EOL.CV.RN.030.876

-5.01  
28.800 

100% para Gestamp 

Eólica Jardins S.A. 

João 

Câmara - 

RN 

RN 

44 

Cabo Verde 

3 

(AntigaForç

a 1) 

EOL.CV.RS.030.877-

3.01  
25.300 

100% para Ventos 

do Cabo Verde II 

Energia S.A. 

Palmares 

do Sul - 

RS 

RS 

45 Famosa I 
EOL.CV.RN.030.878

-1.01  
22.500 

100% para Central 

Eólica Famosa I 

S.A 

Tibau - 

RN 
RN 

46 

Cabo Verde 

2 (Antiga 

Força 2) 

EOL.CV.RS.030.883-

8.01  
29.900 

100% para Ventos 

do Cabo Verde II 

Energia S.A. 

Palmares 

do Sul - 

RS 

RS 

47 
Cataventos 

Embuaca 

EOL.CV.CE.030.899

-4.01  
12.000 

100% para Tecneira 

Embuaca Geração e 

Comercialização de 

Energia S.A. 

Trairi - 

CE 
CE 

48 

Parque 

Eólico 

Cabeço 

Preto VI 

EOL.CV.RN.030.900

-1.01  
19.800 

100% para Gestamp 

Eólica Alvorada 

S.A. 

João 

Câmara - 

RN 

RN 

49 Jandaia I 
EOL.CV.CE.030.907

-9.01  
19.200 

100% para Energia 

dos Ventos IX S.A 

Fortim - 

CE 
CE 

50 

Cabo Verde 

(Antiga 

Força 3) 

EOL.CV.RS.030.908-

7.01  
23.000 

100% para Ventos 

do Cabo Verde I 

Energia S.A. 

Palmares 

do Sul - 

RS 

RS 

51 Ubatuba 
EOL.CV.CE.030.918

-4.01  
12.600 

100% para Energia 

dos Ventos II S.A. 

Aracati - 

CE 
CE 

52 Goiabeira 
EOL.CV.CE.030.920

-6.01  
19.200 

100% para Energia 

dos Ventos I S.A 

Aracati - 

CE 
CE 

53 São Januário 
EOL.CV.CE.030.921

-4.01  
19.200 

100% para Energia 

dos Ventos V S.A 

Fortim - 

CE 
CE 

54 
Santa 

Catarina 

EOL.CV.CE.030.924

-9.01  
16.000 

100% para Energia 

dos Ventos III S.A 

Aracati - 

CE 
CE 

55 
Ventos de 

Horizonte 

EOL.CV.CE.030.925

-7.01  
14.400 

100% para Energia 

dos Ventos X S.A 

Aracati - 

CE 
CE 

56 
São 

Clemente 

EOL.CV.CE.030.927

-3.01  
19.200 

100% para Energia 

dos Ventos VIII 

S.A 

Fortim - 

CE 
CE 

57 Jandaia 
EOL.CV.CE.030.929

-0.01  
28.800 

100% para Energia 

dos Ventos VII 

S.A. 

Fortim - 

CE 
CE 

58 Nossa EOL.CV.CE.030.930 28.800 100% para Energia Fortim - CE 
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Senhora de 

Fátima 

-3.01  dos Ventos VI S.A. CE 

59 

Parque 

Eólico 

Cabeço 

Preto III 

EOL.CV.RN.031.015

-8.01  
28.800 

100% para Gestamp 

Eólica Agreste S.A 

João 

Câmara - 

RN 

RN 

60 Macambira I 
EOL.CV.RN.031.025

-5.01  
20.000 

100% para Gestamp 

Eólica Macambira I 

S.A 

Santana 

do Matos 

- RN 

RN 

61 
Macambira 

II 

EOL.CV.RN.031.026

-3.01  
18.000 

100% para Gestamp 

Eólica Macambira 

II S.A 

Lagoa 

Nova - 

RN 

RN 

62 
Campo dos 

Ventos V 

EOL.CV.RN.031.069

-7.01  
26.000 

100% para Campo 

dos Ventos V 

Energias 

Renováveis S.A 

Parazinh

o - RN 
RN 

63 
Campo dos 

Ventos III 

EOL.CV.RN.031.071

-9.01  
30.000 

100% para Campo 

dos Ventos III 

Energias 

Renováveis S.A 

João 

Câmara - 

RN 

RN 

64 
Campo dos 

Ventos I 

EOL.CV.RN.031.072

-7.01  
30.000 

100% para Campo 

dos Ventos I 

Energias 

Renováveis S.A 

João 

Câmara - 

RN 

RN 

65 Valência I 
EOL.CV.RN.031.102

-2.01  
27.600 

100% para RVER 

Empreendimentos 

Ltda 

Rio do 

Fogo - 

RN 

RN 

66 Valência II 
EOL.CV.RN.031.103

-0.01  
23.000 

100% para RVER 

Empreendimentos 

Ltda 

Rio do 

Fogo - 

RN 

RN 

67 Valência III 
EOL.CV.RN.031.104

-9.01  
20.700 

100% para RVER 

Empreendimentos 

Ltda 

Rio do 

Fogo - 

RN 

RN 

68 
São 

Salvador 

EOL.CV.BA.031.120

-0.01  
22.400 

100% para Centrais 

Eólica São Salvador 

Ltda.  

Riacho 

de 

Santana - 

BA 

BA 

69 Rosada 
EOL.CV.RN.031.125

-1.01  
30.000 

100% para Central 

Eólica Rosada S.A. 

Tibau - 

RN 
RN 

70 
Granja 

Vargas 1 

EOL.CV.RS.031.129-

4.01  
28.000 

100% para Ventos 

de Granja Vargas I 

Energia S.A. 

Palmares 

do Sul - 

RS 

RS 

71 Seridó 1 
EOL.CV.RN.031.220

-7.01  
30.000 

100% para Rialma 

Eólica Seridó I S.A. 

São 

Vicente – 

RN / 

Tenente 

Laurenti

no Cruz - 

RN 

RN 

72 Seridó 3 
EOL.CV.RN.031.221

-5.01  
30.000 

100% para Rialma 

Eólica Seridó III 

S.A. 

São 

Vicente – 

RN / 

Tenente 

Laurenti

no Cruz - 

RN 

RN 

73 Seridó 2 
EOL.CV.RN.031.222

-3.01  
30.000 

100% para Rialma 

Eólica Seridó II 

S.A. 

Florânia 

– RN / 

Tenente 

Laurenti

RN 
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5986:Campo%20dos%20Ventos%20III%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5986:Campo%20dos%20Ventos%20III%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5986:Campo%20dos%20Ventos%20III%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5986:Campo%20dos%20Ventos%20III%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31072:Campo%20dos%20Ventos%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31072:Campo%20dos%20Ventos%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5988:Campo%20dos%20Ventos%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5988:Campo%20dos%20Ventos%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5988:Campo%20dos%20Ventos%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5988:Campo%20dos%20Ventos%20I%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31102:Val%EAncia%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6952:RVER%20Empreendimentos%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6952:RVER%20Empreendimentos%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6952:RVER%20Empreendimentos%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31103:Val%EAncia%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6952:RVER%20Empreendimentos%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6952:RVER%20Empreendimentos%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6952:RVER%20Empreendimentos%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31104:Val%EAncia%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6952:RVER%20Empreendimentos%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6952:RVER%20Empreendimentos%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6952:RVER%20Empreendimentos%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31120:S%E3o%20Salvador
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31120:S%E3o%20Salvador
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6978:Centrais%20E%F3lica%20S%E3o%20Salvador%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6978:Centrais%20E%F3lica%20S%E3o%20Salvador%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6978:Centrais%20E%F3lica%20S%E3o%20Salvador%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31125:Rosada
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6985:Central%20E%F3lica%20Rosada%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6985:Central%20E%F3lica%20Rosada%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31129:Granja%20Vargas%201
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31129:Granja%20Vargas%201
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6991:Ventos%20de%20Granja%20Vargas%20I%20Energia%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6991:Ventos%20de%20Granja%20Vargas%20I%20Energia%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6991:Ventos%20de%20Granja%20Vargas%20I%20Energia%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31220:Serid%F3%201
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7088:Rialma%20E%F3lica%20Serid%F3%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7088:Rialma%20E%F3lica%20Serid%F3%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31221:Serid%F3%203
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7089:Rialma%20E%F3lica%20Serid%F3%20III%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7089:Rialma%20E%F3lica%20Serid%F3%20III%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7089:Rialma%20E%F3lica%20Serid%F3%20III%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31222:Serid%F3%202
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7090:Rialma%20E%F3lica%20Serid%F3%20II%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7090:Rialma%20E%F3lica%20Serid%F3%20II%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7090:Rialma%20E%F3lica%20Serid%F3%20II%20S.A.


235 

 

no Cruz - 

RN 

74 

Ventos de 

Santa 

Edwiges 

EOL.CV.PI.031.270-

3.01  
29.700 

100% para Central 

Eólica Brite Ltda. 

Caldeirã

o Grande 

do Piauí 

- PI 

PI 

75 

Ventos de 

Santo 

Adriano 

EOL.CV.PI.031.271-

1.01  
29.700 

100% para Central 

Eólica Colibri Ltda. 

Caldeirã

o Grande 

do Piauí 

- PI 

PI 

76 

Ventos de 

Santo 

Albano 

EOL.CV.PI.031.272-

0.01  
29.700 

100% para Central 

Eólica Caiçara 

Ltda. 

Caldeirã

o Grande 

do Piauí 

- PI 

PI 

77 

Ventos de 

Santa 

Fátima 

EOL.CV.PI.031.273-

8.01  
29.700 

100% para Central 

Eólica Bartolomeu 

Ltda. 

Caldeirã

o Grande 

do Piauí 

- PI 

PI 

78 

Ventos de 

Santa 

Bárbara 

EOL.CV.PI.031.274-

6.01  
29.700 

100% para Central 

Eólica Aristarco 

Ltda. 

Caldeirã

o Grande 

do Piauí 

- PI 

PI 

79 

Ventos de 

Santa 

Angelina 

EOL.CV.PI.031.275-

4.01  
29.700 

100% para Central 

Eólica Amontada 

Ltda. 

Caldeirã

o Grande 

do Piauí 

- PI 

PI 

80 

Ventos de 

Santa 

Regina 

EOL.CV.PI.031.276-

2.01  
29.700 

100% para Central 

Eólica Boreas Ltda 

Caldeirã

o Grande 

do Piauí 

- PI 

PI 

81 Baraúnas I 
EOL.CV.BA.031.335

-1.01  
29.700 

100% para 

Baraúnas I 

Energética S.A 

Sento Sé 

- BA 
BA 

82 Esperança 
EOL.CV.BA.031.355

-6.01  
28.000 

100% para Enel 

Green Power 

Esperança Eólica 

S.A. 

Bonito - 

BA 
BA 

83 Assuruá VII 
EOL.CV.BA.031.356

-4.01  
18.000 

100% para Parque 

Eólico Assuruá VII 

S.A 

Gentio 

do Ouro 

- BA 

BA 

84 

Ventos de 

Santa 

Brígida I 

EOL.CV.PE.031.365-

3.01  
13.600 

100% para Ventos 

de Santa Brígida I 

Energias 

Renováveis S.A. 

Pedra - 

PE 
PE 

85 

Ventos de 

Santa Joana 

XIV 

EOL.CV.PI.031.368-

8.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santa Joana XIV 

Energias 

Renováveis S.A 

Caldeirã

o Grande 

do Piauí 

- PI 

PI 

86 
Ventos de 

Santo Dimas 

EOL.CV.RN.031.372

-6.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santo Dimas 

Energias 

Renováveis ltda 

São 

Miguel 

do 

Gostoso - 

RN 

RN 

87 

Ventos de 

São 

Benedito 

EOL.CV.RN.031.373

-4.01  
28.000 

100% para São 

Benedito Energias 

Renováveis LTDA 

São 

Miguel 

do 

Gostoso - 

RN 

RN 

88 Abil 
EOL.CV.BA.031.402

-1.01  
23.700 

100% para Centrais 

Eólicas Bela Vista 

Caetité - 

BA 
BA 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31270:Ventos%20de%20Santa%20Edwiges
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31270:Ventos%20de%20Santa%20Edwiges
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31270:Ventos%20de%20Santa%20Edwiges
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7159:Central%20E%F3lica%20Brite%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7159:Central%20E%F3lica%20Brite%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31271:Ventos%20de%20Santo%20Adriano
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31271:Ventos%20de%20Santo%20Adriano
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31271:Ventos%20de%20Santo%20Adriano
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7158:Central%20E%F3lica%20Colibri%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7158:Central%20E%F3lica%20Colibri%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31272:Ventos%20de%20Santo%20Albano
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31272:Ventos%20de%20Santo%20Albano
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31272:Ventos%20de%20Santo%20Albano
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7157:Central%20E%F3lica%20Cai%E7ara%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7157:Central%20E%F3lica%20Cai%E7ara%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7157:Central%20E%F3lica%20Cai%E7ara%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31273:Ventos%20de%20Santa%20F%E1tima
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31273:Ventos%20de%20Santa%20F%E1tima
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31273:Ventos%20de%20Santa%20F%E1tima
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7156:Central%20E%F3lica%20Bartolomeu%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7156:Central%20E%F3lica%20Bartolomeu%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7156:Central%20E%F3lica%20Bartolomeu%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31274:Ventos%20de%20Santa%20B%E1rbara
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31274:Ventos%20de%20Santa%20B%E1rbara
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31274:Ventos%20de%20Santa%20B%E1rbara
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7155:Central%20E%F3lica%20Aristarco%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7155:Central%20E%F3lica%20Aristarco%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7155:Central%20E%F3lica%20Aristarco%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31275:Ventos%20de%20Santa%20Angelina
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31275:Ventos%20de%20Santa%20Angelina
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31275:Ventos%20de%20Santa%20Angelina
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7154:Central%20E%F3lica%20Amontada%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7154:Central%20E%F3lica%20Amontada%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7154:Central%20E%F3lica%20Amontada%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31276:Ventos%20de%20Santa%20Regina
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31276:Ventos%20de%20Santa%20Regina
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31276:Ventos%20de%20Santa%20Regina
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7153:Central%20E%F3lica%20Boreas%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7153:Central%20E%F3lica%20Boreas%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31335:Bara%FAnas%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7238:Bara%FAnas%20I%20Energ%E9tica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7238:Bara%FAnas%20I%20Energ%E9tica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7238:Bara%FAnas%20I%20Energ%E9tica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31355:Esperan%E7a
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7267:Enel%20Green%20Power%20Esperan%E7a%20E%F3lica%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7267:Enel%20Green%20Power%20Esperan%E7a%20E%F3lica%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7267:Enel%20Green%20Power%20Esperan%E7a%20E%F3lica%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7267:Enel%20Green%20Power%20Esperan%E7a%20E%F3lica%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31365:Ventos%20de%20Santa%20Br%EDgida%20I
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VIII Ltda 

89 Angico 
EOL.CV.BA.031.404

-8.01  
8.100 

100% para Centrais 

Eólicas Bela Vista 

XIII Ltda. 

Igaporã - 

BA 
BA 

90 Jabuticaba 
EOL.CV.BA.031.405

-6.01  
9.000 

100% para 

CENTRAIS 

EOLICAS BELA 

VISTA XVII 

LTDA 

Caetité - 

BA 
BA 

91 Taboquinha 
EOL.CV.BA.031.406

-4.01  
21.600 

100% para Centrais 

Eólicas Bela Vista 

XIX Ltda 

Igaporã - 

BA 
BA 

92 
Folha de 

Serra 

EOL.CV.BA.031.407

-2.01  
21.000 

100% para Centrais 

Eólicas Bela Vista 

XVI, Ltda 

Caetité - 

BA 
BA 

93 
Jacarandá 

do Cerrado 

EOL.CV.BA.031.408

-0.01  
21.000 

100% para Centrais 

Eólicas Bela Vista 

XVIII Ltda 

Licínio 

de 

Almeida 

- BA 

BA 

94 

Ventos de 

São 

Martinho 

EOL.CV.RN.031.412

-9.01  
28.000 

100% para Ventos 

de São Martinho 

Energias 

Renováveis Ltda 

Touros - 

RN 
RN 

95 Pitimbu 
EOL.CV.CE.031.415

-3.01  
18.000 

100% para Pitimbu 

Eólica S.A 

Itapipoca 

- CE 
CE 

96 Acácia 
EOL.CV.BA.031.418

-8.01  
16.200 

100% para Centrais 

Eólicas Bela Vista 

XII Ltda 

Igaporã - 

BA 
BA 

97 São Galvão 
EOL.CV.CE.031.423

-4.01  
22.000 

100% para São 

Galvão Eólica S.A 

Itapipoca 

- CE 
CE 

98 Vaqueta 
EOL.CV.BA.031.424

-2.01  
23.400 

100% para Centrais 

Eólicas Itapuã VIII 

Ltda 

Caetité - 

BA 
BA 

99 Santa Úrsula 
EOL.CV.RN.031.425

-0.01  
30.000 

100% para Santa 

Úrsula Energias 

Renováveis Ltda. 

Touros - 

RN 
RN 

100 
Santa 

Mônica 

EOL.CV.RN.031.427

-7.01  
30.000 

100% para Santa 

Mônica Energias 

Renováveis Ltda 

Touros - 

RN 
RN 

101 Teiú 2 
EOL.CV.BA.031.431

-5.01  
14.000 

100% para Teiú 2 

Energia S.A 

Pindaí - 

BA 
BA 

102 Caititu 2 
EOL.CV.BA.031.432

-3.01  
14.000 

100% para Caititu 2 

Energia S.A 

Pindaí - 

BA 
BA 

103 Acauã 
EOL.CV.BA.031.433

-1.01  
12.000 

100% para Acauã 

Energia S.A 

Pindaí - 

BA 
BA 

104 Arapapá 
EOL.CV.BA.031.434

-0.01  
10.000 

100% para Arapapá 

Energia S.A 

Pindaí - 

BA 
BA 

105 Angical 2 
EOL.CV.BA.031.435

-8.01  
14.000 

100% para Angical 

2 Energia S.A 

Pindaí - 

BA 
BA 

106 Carcará 
EOL.CV.BA.031.447

-1.01  
10.000 

100% para Carcará 

Energia S.A 

Pindaí - 

BA 
BA 

107 Corrupião 3 
EOL.CV.BA.031.458

-7.01  
14.000 

100% para 

Corrupião 3 

Energia S.A 

Pindaí - 

BA 
BA 

108 Caititu 3 
EOL.CV.BA.031.459

-5.01  
14.000 

100% para Caititu 3 

Energia S.A 

Pindaí - 

BA 
BA 

109 Cachoeira 
EOL.CV.CE.031.463

-3.01  
12.000 

100% para 

Cachoeira Eólica 

S.A 

Itapipoca 

- CE 
CE 
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110 Bom Jesus 
EOL.CV.CE.031.464

-1.01  
18.000 

100% para Bom 

Jesus Eólica S.A 

Itapipoca 

- CE 
CE 

111 
São Caetano 

I 

EOL.CV.CE.031.465

-0.01  
18.000 

100% para São 

Caetano I Eólica 

S.A 

Itapipoca 

- CE 
CE 

112 São Caetano 
EOL.CV.CE.031.466

-8.01  
25.200 

100% para São 

Caetano Eólica S.A 

Itapipoca 

- CE 
CE 

113 Itarema V 
EOL.CV.CE.031.482

-0.01  
26.000 

100% para Eólica 

Itarema V S.A 

Itarema - 

CE 
CE 

114 Itarema II 
EOL.CV.CE.031.483

-8.01  
30.000 

100% para Eólica 

Itarema II S.A 

Itarema - 

CE 
CE 

115 Itarema III 
EOL.CV.CE.031.484

-6.01  
14.000 

100% para Eólica 

Itarema III S.A 

Itarema - 

CE 
CE 

116 Itarema I 
EOL.CV.CE.031.485

-4.01  
28.000 

100% para Eólica 

Itarema I S.A. 

Itarema - 

CE 
CE 

117 Pontal 2 A 
EOL.CV.RS.031.509-

5.01  
21.600 

100% para 

ENERPLAN 

ENERGIA 

EÓLICA IV S.A 

Viamão - 

RS 
RS 

118 Papagaio 
EOL.CV.BA.031.511

-7.01  
18.000 

100% para 

Papagaio Energia 

S.A. 

Pindaí - 

BA 
BA 

119 
Cabo Verde 

5 

EOL.CV.RS.031.515-

0.01  
16.100 

100% para Ventos 

do Cabo Verde III 

Energia S.A 

Palmares 

do Sul - 

RS 

RS 

120 
Cabo Verde 

4 

EOL.CV.RS.031.516-

8.01  
29.900 

100% para Ventos 

do Cabo Verde III 

Energia S.A 

Palmares 

do Sul - 

RS 

RS 

121 
Coqueirinho 

2 

EOL.CV.BA.031.518

-4.01  
20.000 

100% para 

Coqueirinho 2 

Energia S.A 

Pindaí - 

BA 
BA 

122 
Casa Nova 

II 

EOL.CV.BA.031.519

-2.01  
28.000 

100% para 

Companhia Hidro 

Elétrica do São 

Francisco 

Casa 

Nova - 

BA 

BA 

123 
Granja 

Vargas 3 

EOL.CV.RS.031.521-

4.01  
16.100 

100% para Ventos 

de Granja Vargas II 

Energia S.A 

Palmares 

do Sul - 

RS 

RS 

124 
Granja 

Vargas 2 

EOL.CV.RS.031.522-

2.01  
18.400 

100% para Ventos 

de Granja Vargas II 

Energia S.A 

Palmares 

do Sul - 

RS 

RS 

125 
Casa Nova 

III 

EOL.CV.BA.031.524

-9.01  
24.000 

100% para 

Companhia Hidro 

Elétrica do São 

Francisco 

Casa 

Nova - 

BA 

BA 

126 Curupira 
EOL.CV.RS.031.535-

4.01  
25.000 

100% para Ventos 

de Curupira S.A 

Rio 

Grande - 

RS 

RS 

127 
Fazenda 

Vera Cruz 

EOL.CV.RS.031.536-

2.01  
22.500 

100% para Ventos 

de Vera Cruz S.A. 

Rio 

Grande - 

RS 

RS 

128 Verace 35 
EOL.CV.RS.031.539-

7.01  
14.000 

100% para Eólica 

Hermenegildo III 

S.A. 

Santa 

Vitória 

do 

Palmar - 

RS 

RS 

129 
Serra das 

Vacas II 

EOL.CV.PE.031.540-

0.01  
30.000 

100% para Eólica 

Serra das Vacas II 

S.A 

Paranata

ma - PE 
PE 
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=291:Companhia%20Hidro%20El%E9trica%20do%20S%E3o%20Francisco
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=291:Companhia%20Hidro%20El%E9trica%20do%20S%E3o%20Francisco
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31535:Curupira
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7477:Ventos%20de%20Curupira%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7477:Ventos%20de%20Curupira%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31536:Fazenda%20Vera%20Cruz
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31536:Fazenda%20Vera%20Cruz
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7474:Ventos%20de%20Vera%20Cruz%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7474:Ventos%20de%20Vera%20Cruz%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31539:Verace%2035
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7480:E%F3lica%20Hermenegildo%20III%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7480:E%F3lica%20Hermenegildo%20III%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7480:E%F3lica%20Hermenegildo%20III%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31540:Serra%20das%20Vacas%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31540:Serra%20das%20Vacas%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7488:E%F3lica%20Serra%20das%20Vacas%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7488:E%F3lica%20Serra%20das%20Vacas%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7488:E%F3lica%20Serra%20das%20Vacas%20II%20S.A


238 

 

130 Verace 31 
EOL.CV.RS.031.558-

3.01  
10.000 

100% para Eólica 

Hermenegildo II 

S.A 

Santa 

Vitória 

do 

Palmar - 

RS 

RS 

131 
serra das 

vacas III 

EOL.CV.RS.031.558-

3.01  
30.000 

100% para Eólica 

Serra das Vacas III 

S.A  

Paranata

ma - PE 
PE 

132 Povo Novo 
EOL.CV.RS.031.562-

1.01  
7.500 

100% para Ventos 

de Povo Novo S.A 

Rio 

Grande - 

RS 

RS 

133 
Curral de 

Pedras IV 

EOL.CV.BA.031.577

-0.01  
20.000 

100% para 

PARQUE EOLICO 

CURRAL DE 

PEDRAS IV S.A.  

Gentio 

do Ouro 

- BA 

BA 

134 
Bons Ventos 

Cacimbas 5 

EOL.CV.BA.031.577

-0.01  
23.100 

100% para 

GERADORA 

EÓLICA BONS 

VENTOS DA 

SERRA 2 S.A 

Ibiapina - 

CE 
CE 

135 

Ventos de 

Santa Joana 

III 

EOL.CV.BA.031.577

-0.01  
30.000 

100% para 

VENTOS DE 

SANTA JOANA III 

ENERGIAS 

RENOVAVEIS 

S.A 

Caldeirã

o Grande 

do Piauí 

- PI 

PI 

136 

Ventos de 

Santa Joana 

VII 

EOL.CV.PI.031.597-

4.01  
30.000 

100% para 

VENTOS DE 

SANTA JOANA 

VII ENERGIAS 

RENOVAVEIS 

S.A  

Caldeirã

o Grande 

do Piauí 

- PI 

PI 

137 Verace 34 
EOL.CV.RS.031.601-

6.01  
16.000 

100% para Eólica 

Hermenegildo III 

S.A. 

Santa 

Vitória 

do 

Palmar - 

RS 

RS 

138 

Ventos de 

Santo 

Augusto IV 

EOL.CV.RS.031.601-

6.01  
30.000 

100% para 

VENTOS DE 

SANTO 

AUGUSTO IV 

ENERGIAS 

RENOVAVEIS 

S.A 

Simões - 

PI  
PI 

139 Assuruá VI 
EOL.CV.RS.031.601-

6.01  
30.000 

100% para 

PARQUE EOLICO 

ASSURUA VI 

Gentio 

do Ouro 

- BA  

BA 

140 Catanduba I 
EOL.CV.RS.031.601-

6.01  
30.000 

100% para Central 

Eólica Catanduba I 

S.A.  

Jandaíra 

- RN 
RN 

141 
Tamanduá 

Mirim 2 

EOL.CV.RS.031.601-

6.01  
24.000 

100% para 

Tamanduá Mirim 2 

Energia S.A. 

Pindaí - 

BA  
BA 

142 
Banda de 

Couro 

EOL.CV.BA.031.607

-5.01  
29.700 

100% para Banda 

de Couro 

Energética S.A 

Sento Sé 

- BA 
BA 

143 
Catanduba 

II 

EOL.CV.RN.031.608

-3.01  
30.000 

100% para Central 

Eólica Catanduba II 

S.A. 

Jandaíra 

- RN 
RN 

144 Curral de EOL.CV.BA.031.609 30.000 100% para Parque Gentio BA 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31558:Verace%2031
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7493:E%F3lica%20Hermenegildo%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7493:E%F3lica%20Hermenegildo%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7493:E%F3lica%20Hermenegildo%20II%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31562:Povo%20Novo
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7499:Ventos%20de%20Povo%20Novo%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7499:Ventos%20de%20Povo%20Novo%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31577:Curral%20de%20Pedras%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31577:Curral%20de%20Pedras%20IV
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7508:PARQUE%20EOLICO%20CURRAL%20DE%20PEDRAS%20IV%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7508:PARQUE%20EOLICO%20CURRAL%20DE%20PEDRAS%20IV%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7508:PARQUE%20EOLICO%20CURRAL%20DE%20PEDRAS%20IV%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7508:PARQUE%20EOLICO%20CURRAL%20DE%20PEDRAS%20IV%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31597:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20VII
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31597:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20VII
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31597:Ventos%20de%20Santa%20Joana%20VII
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7521:VENTOS%20DE%20SANTA%20JOANA%20VII%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7521:VENTOS%20DE%20SANTA%20JOANA%20VII%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7521:VENTOS%20DE%20SANTA%20JOANA%20VII%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7521:VENTOS%20DE%20SANTA%20JOANA%20VII%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7521:VENTOS%20DE%20SANTA%20JOANA%20VII%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7521:VENTOS%20DE%20SANTA%20JOANA%20VII%20ENERGIAS%20RENOVAVEIS%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31601:Verace%2034
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7480:E%F3lica%20Hermenegildo%20III%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7480:E%F3lica%20Hermenegildo%20III%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7480:E%F3lica%20Hermenegildo%20III%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31607:Banda%20de%20Couro
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31607:Banda%20de%20Couro
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7566:Banda%20de%20Couro%20Energ%E9tica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7566:Banda%20de%20Couro%20Energ%E9tica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7566:Banda%20de%20Couro%20Energ%E9tica%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31608:Catanduba%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31608:Catanduba%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7569:Central%20E%F3lica%20Catanduba%20II%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7569:Central%20E%F3lica%20Catanduba%20II%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7569:Central%20E%F3lica%20Catanduba%20II%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31609:Curral%20de%20Pedras%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7570:Parque%20E%F3lico%20Curral%20de%20Pedras%20III%20S.A
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Pedras III -1.01  Eólico Curral de 

Pedras III S.A 

do Ouro 

- BA 

145 
Bons Ventos 

Cacimbas 7 

EOL.CV.CE.031.611

-3.01  
16.800 

100% para 

GERADORA 

EÓLICA BONS 

VENTOS DA 

SERRA 2 S.A 

Ubajara - 

CE 
CE 

146 Assuruá I 
EOL.CV.BA.031.615

-6.01  
30.000 

100% para 

PARQUE EOLICO 

ASSURUA I S.A.  

Gentio 

do Ouro 

- BA 

BA 

147 
Bons Ventos 

Cacimbas 4 

EOL.CV.CE.031.621

-0.01  
10.500 

100% para 

GERADORA 

EÓLICA BONS 

VENTOS DA 

SERRA 2 S.A 

Ibiapina - 

CE 
CE 

148 Carnaúba I 
EOL.CV.RN.031.626

-1.01  
22.000 

100% para 

Carnaúba I Eólica 

S.A 

Maxaran

guape - 

RN 

RN 

149 
Bons Ventos 

Cacimbas 3 

EOL.CV.CE.031.627

-0.01  
14.700 

100% para 

GERADORA 

EÓLICA BONS 

VENTOS DA 

SERRA 2 S.A 

Ubajara - 

CE 
CE 

150 Capoeiras II 
EOL.CV.BA.031.628

-8.01  
30.000 

100% para Parque 

Eólico Capoeiras II 

S.A 

Gentio 

do Ouro 

- BA 

BA 

151 Punaú I 
EOL.CV.RN.031.629

-6.01  
24.000 

100% para Punaú I 

Eólica S.A 

Rio do 

Fogo - 

RN 

RN 

152 Carnaúba V 
EOL.CV.RN.031.630

-0.01  
24.000 

100% para 

Carnaúba V Eólica 

S.A 

Rio do 

Fogo - 

RN 

RN 

153 Carnaúba II 
EOL.CV.RN.031.631

-8.01  
18.000 

100% para 

Carnaúba II Eólica 

S.A. 

Maxaran

guape - 

RN 

RN 

154 Carnaúba III 
EOL.CV.RN.031.632

-6.01  
16.000 

100% para 

Carnaúba III Eólica 

S.A 

Maxaran

guape - 

RN 

RN 

155 Cervantes II 
EOL.CV.RN.031.633

-4.01  
12.000 

100% para 

Cervantes II Eólicas 

S.A 

Rio do 

Fogo - 

RN 

RN 

156 Cervantes I 
EOL.CV.RN.031.634

-2.01  
16.000 

100% para 

Cervantes I Eólicas 

S.A 

Rio do 

Fogo - 

RN 

RN 

157 
União dos 

Ventos 15 

EOL.CV.RN.031.642

-3.01  
30.000 

100% para SM 

Geração de Energia 

Eólica Ltda 

São 

Miguel 

do 

Gostoso - 

RN 

RN 

158 
União dos 

Ventos 14 

EOL.CV.RN.031.643

-1.01  
22.100 

100% para Ventos 

do Canto de Baixo 

Geradora Eólica 

S.A. 

Pedra 

Grande - 

RN 

RN 

159 
Bons Ventos 

Cacimbas 2 

EOL.CV.CE.031.644

-0.01  
25.200 

100% para 

GERADORA 

EÓLICA BONS 

VENTOS DA 

SERRA 2 S.A 

Ubajara - 

CE 
CE 

160 
União dos 

Ventos 12 

EOL.CV.RN.031.645

-8.01  
27.200 

100% para Forte 

Canto de Baixo 

Pedra 

Grande - 
RN 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31609:Curral%20de%20Pedras%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7570:Parque%20E%F3lico%20Curral%20de%20Pedras%20III%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7570:Parque%20E%F3lico%20Curral%20de%20Pedras%20III%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31611:Bons%20Ventos%20Cacimbas%207
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31611:Bons%20Ventos%20Cacimbas%207
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7509:GERADORA%20E%D3LICA%20BONS%20VENTOS%20DA%20SERRA%202%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7509:GERADORA%20E%D3LICA%20BONS%20VENTOS%20DA%20SERRA%202%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7509:GERADORA%20E%D3LICA%20BONS%20VENTOS%20DA%20SERRA%202%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7509:GERADORA%20E%D3LICA%20BONS%20VENTOS%20DA%20SERRA%202%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7509:GERADORA%20E%D3LICA%20BONS%20VENTOS%20DA%20SERRA%202%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31615:Assuru%E1%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7559:PARQUE%20EOLICO%20ASSURUA%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7559:PARQUE%20EOLICO%20ASSURUA%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7559:PARQUE%20EOLICO%20ASSURUA%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31621:Bons%20Ventos%20Cacimbas%204
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XI III Energias 

Renováveis S.A 

do 

Palmar - 

RS 

188 
Umburanas 

4 

EOL.CV.BA.031.725

-0.01  
18.900 

100% para 

CENTRAIS 

EOLICAS 

UMBURANAS 2 

LTDA  

Sento Sé 

- BA 
BA 

189 
Pedra 

Cheirosa 

EOL.CV.CE.031.736

-5.01  
26.000 

99.99% para CPFL 

Energias 

Renováveis S.A / 

0.01% para Pedra 

Cheirosa I Energia 

Ltda 

Itarema - 

CE 
CE 

190 
Umburanas 

5 

EOL.CV.BA.031.737

-3.01  
18.900 

100% para 

CENTRAIS 

EOLICAS 

UMBURANAS 2 

LTDA  

Sento Sé 

- BA 
BA 

191 
Umburanas 

1 

EOL.CV.BA.031.738

-1.01  
27.000 

100% para Centrais 

Eólicas Umburanas 

1 Ltda. 

Sento Sé 

- BA 
BA 

192 
Umburanas 

2 

EOL.CV.BA.031.740

-3.01  
27.000 

100% para Centrais 

Eólicas Umburanas 

1 Ltda. 

Sento Sé 

- BA 
BA 

193 
Umburanas 

3 

EOL.CV.BA.031.741

-1.01  
18.900 

100% para Centrais 

Eólicas Umburanas 

1 Ltda. 

Sento Sé 

- BA 
BA 

194 
Umburanas 

10 

EOL.CV.BA.031.742

-0.01  
21.000 

100% para Centrais 

Eólicas Umburanas 

4 

Sento Sé 

- BA 
BA 

195 
Umburanas 

9 

EOL.CV.BA.031.743

-8.01  
18.000 

100% para Centrais 

Eólicas Umburanas 

3 Ltda 

Sento Sé 

- BA 
BA 

196 
Umburanas 

11 

EOL.CV.BA.031.744

-6.01  
15.000 

100% para Centrais 

Eólicas Umburanas 

4 

Sento Sé 

- BA 
BA 

197 

Ventos de 

Santo 

Augusto I 

EOL.CV.CE.031.746

-2.01  
16.000 

100% para Ventos 

de Santo Augusto I 

Energias 

Renováveis S.A 

Simões - 

PI 
PI 

198 

Ventos de 

Santo 

Augusto II 

EOL.CV.CE.031.747

-0.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santo Augusto II 

energias 

Renováveis S.A 

Simões - 

PI 
PI 

199 

Ventos de 

Santo 

Augusto VII 

EOL.CV.PI.031.749-

7.01  
16.000 

100% para Ventos 

de Santo Augusto 

VII Energias 

Renováveis S.A 

Simões - 

PI 
PI 

200 

Vila 

Amazonas 

V 

EOL.CV.RN.031.750

-0.01  
30.000 

100% para Usina de 

Energia Eólica Vila 

Amazonas V S. A 

Serra do 

Mel - RN 
RN 

201 
Umburanas 

12 

EOL.CV.BA.031.751

-9.01  
22.800 

100% para Centrais 

Eólicas Umburanas 

4 

Sento Sé 

- BA 
BA 

202 
Umburanas 

13 

EOL.CV.BA.031.752

-7.01  
18.900 

100% para Centrais 

Eólicas Umburanas 

5 Ltda 

Sento Sé 

- BA 
BA 

203 
Umburanas 

14 

EOL.CV.BA.031.753

-5.01  
24.900 

100% para Centrais 

Eólicas Umburanas 

Sento Sé 

- BA 
BA 
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5 Ltda 

204 
Umburanas 

15 

EOL.CV.BA.031.754

-3.01  
18.900 

100% para Centrais 

Eólicas Umburanas 

5 Ltda 

Sento Sé 

- BA 
BA 

205 
Umburanas 

16 

EOL.CV.BA.031.755

-1.01  
27.000 

100% para Centrais 

Eólicas Umburanas 

6 Ltda 

Sento Sé 

- BA 
BA 

206 
Umburanas 

18 

EOL.CV.BA.031.756

-0.01  
8.100 

100% para Centrais 

Eólicas Umburanas 

6 Ltda 

Sento Sé 

- BA 
BA 

207 Vila Pará II 
EOL.CV.RN.031.757

-8.01  
30.000 

100% para EOL 

Vila Pará II, Usina 

de Energia Eólica 

Vila Pará II S.A 

Serra do 

Mel - RN 
RN 

208 
Ventos da 

Bahia II 

EOL.CV.BA.031.758

-6.01  
30.000 

100% para Parque 

Eólico Alto do 

Bonito Ltda  

Bonito - 

BA 
BA 

209 Vila Pará I 
EOL.CV.RN.031.759

-4.01  
30.000 

100% para Usina de 

Energia Eólica Vila 

Pará I S.A 

Serra do 

Mel - RN 
RN 

210 

Ventos de 

Santo 

Estevão I 

EOL.CV.PE.031.761-

6.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santo Estevão I 

Energias 

Renováveis S.A 

Araripina 

- PE 
PE 

211 

Ventos de 

Santo 

Estevão II 

EOL.CV.PE.031.762-

4.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santo Estevão II 

Energias 

Renováveis S.A 

Araripina 

- PE 
PE 

212 

Ventos de 

Santo 

Estevão III 

EOL.CV.PE.031.763-

2.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santo Estevão 

III Energias 

Renováveis S.A 

Araripina 

- PE 
PE 

213 

Ventos de 

Santo 

Estevão V 

EOL.CV.PE.031.764-

0.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santo Estevão V 

Energias 

Renováveis S.A 

Araripina 

- PE 
PE 

214 Vila Pará III 
EOL.CV.RN.031.765

-9.01  
30.000 

100% para Usina de 

Energia Eólica Vila 

Pará III S.A 

Serra do 

Mel - RN 
RN 

215 

Ventos de 

Santo 

Augusto VI 

EOL.CV.PI.031.766-

7.01  
30.000 

100% para Ventos 

de Santo Augusto 

VI Energias 

Renováveis S.A 

Simões - 

PI 
PI 

216 

Ventos de 

Santo 

Augusto 

VIII 

EOL.CV.PI.031.767-

5.01  
16.000 

100% para Ventos 

de Santo Augusto 

VIII Energias 

Renováveis S.A 

Simões - 

PI 
PI 

217 
Ventos da 

Bahia IV 

EOL.CV.BA.031.770

-5.01  
12.000 

100% para Parque 

Eólico Colina Ltda 

Mulungu 

do Morro 

- BA 

BA 

218 
Ventos da 

Bahia VIII 

EOL.CV.BA.031.771

-3.01  
30.000 

100% para Parque 

Eólico Boa Vista 

Ltda 

Mulungu 

do Morro 

- BA 

BA 

219 
Ventos de 

São Bento 

EOL.CV.BA.031.772

-1.01  
28.000 

100% para 

Geradora Eólica 

Ventos de São 

Bento SPE S.A 

Itaguaçu 

da Bahia 

- BA 

BA 

220 

Ventos de 

Santa 

Madalena 

EOL.CV.BA.031.773

-0.01  
28.000 

100% para 

Geradora Eólica 

Ventos de Santa 

Itaguaçu 

da Bahia 

- BA 

BA 
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Madalena SPE S.A 

221 
Ventos de 

Santa Vera 

EOL.CV.BA.031.774

-8.01  
28.000 

100% para 

Geradora Eólica 

Ventos de Santa 

Vera SPE S.A 

Itaguaçu 

da Bahia 

- BA 

BA 

222 
Itaguaçu da 

Bahia 

EOL.CV.BA.031.775

-6.01  
28.000 

100% para 

Geradora Eólica 

Itaguaçu da Bahia 

SPE S.A 

Itaguaçu 

da Bahia 

- BA 

BA 

223 
Ventos de 

Santa Luiza 

EOL.CV.BA.031.794

-2.01  
28.000 

100% para 

Geradora Eólica 

Ventos de Santa 

Luiza SPE S.A 

Itaguaçu 

da Bahia 

- BA 

BA 

224 
Umburanas 

6 

EOL.CV.BA.031.796

-9.01  
21.600 

100% para 

CENTRAIS 

EOLICAS 

UMBURANAS 2 

LTDA  

Sento Sé 

- BA 
BA 

225 

Ventos de 

Santa 

Marcella 

EOL.CV.BA.031.797

-7.01  
28.000 

100% para 

Geradora Eólica 

Ventos de Santa 

Marcella SPE S.A. 

Itaguaçu 

da Bahia 

- BA 

BA 

226 Seridó 4 
EOL.CV.RN.031.798

-5.01  
30.000 

100% para Rialma 

Eólica Seridó IV 

S.A 

Florânia 

– RN / 

Santana 

do Matos 

- RN 

RN 

227 
Ventos de 

São João 

EOL.CV.BA.031.799

-3.01  
28.000 

100% para 

Geradora Eólica 

Ventos de São João 

SPE S.A 

Itaguaçu 

da Bahia 

- BA 

BA 

228 

Ventos de 

Santo 

Antônio 

EOL.CV.BA.031.800

-0.01  
28.000 

100% para 

Geradora Eólica 

Ventos de Santo 

Antônio SPE S.A 

Itaguaçu 

da Bahia 

- BA 

BA 

229 Aroeira 
EOL.CV.RN.031.801

-9.01  
30.000 

100% para Central 

Eólica Jau S.A 

Jandaíra 

- RN 
RN 

230 Jericó 
EOL.CV.RN.031.802

-7.01  
30.000 

100% para Central 

Eólica Jau S.A 

Jandaíra 

- RN 
RN 

231 
Ventos de 

São Rafael 

EOL.CV.BA.031.803

-5.01  
28.000 

100% para 

Geradora Eólica 

Ventos de São 

Rafael SPE S.A 

Itaguaçu 

da Bahia 

- BA 

BA 

232 

Aura 

Mangueira 

VII 

EOL.CV.RS.031.805-

1.01  
22.000 

100% para Santa 

Vitória do Palmar 

XI Energias 

Renováveis S.A 

Santa 

Vitória 

do 

Palmar - 

RS 

RS 

233 
Aura Mirim 

II 

EOL.CV.RS.031.806-

0.01  
26.000 

100% para SANTA 

VITORIA DO 

PALMAR XII 

ENERGIAS 

RENOVAVEIS 

S.A.  

Santa 

Vitória 

do 

Palmar - 

RS 

RS 

234 
Ouro 

Branco 1 

EOL.CV.PE.031.807-

8.01  
30.000 

0.01% para Eólica 

Energia Ltda 

99.99% para Eólica 

Tecnologia Ltda 

Poção - 

PE 
PE 

235 
Ouro 

Branco 2 

EOL.CV.PE.031.808-

6.01  
30.000 

0.01% para Eólica 

Energia Ltda 

Poção - 

PE 
PE 
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245 

 

99.99% para Eólica 

Tecnologia Ltda 

236 
Quatro 

Ventos 

EOL.CV.PE.031.809-

4.01  
22.000 

0.01% para Eólica 

Energia Ltda 

99.99% para Eólica 

Tecnologia Ltda 

Macapar

ana - PE 
PE 

237 Santana I 
EOL.CV.RN.031.810

-8.01  
30.000 

100% para Santana 

1 Energia 

Renovável S.A 

Bodó - 

RN 
RN 

238 Santana II 
EOL.CV.RN.031.811

-6.01  
24.000 

100% para Santana 

2 Energia 

Renovável S.A 

Lagoa 

Nova - 

RN 

RN 

239 Calango 6 
EOL.CV.RN.031.812

-4.01  
30.000 

100% para Calango 

6 Energia 

Renovável S.A 

Bodó - 

RN 
RN 

240 Itarema IV 
EOL.CV.CE.031.813

-2.01  
21.000 

100% para Eólica 

Itarema IV S.A, 

Itarema - 

CE 
CE 

241 Itarema IX 
EOL.CV.CE.031.814

-0.01  
30.000 

100% para Eólica 

Itarema IX S.A 

Itarema - 

CE 
CE 

242 Itarema VI 
EOL.CV.CE.031.815

-9.01  
24.000 não identificado 

Itarema - 

CE 
CE 

243 Itarema VII 
EOL.CV.CE.031.816

-7.01  
21.000 não identificado 

Itarema - 

CE 
CE 

244 Itarema VIII 
EOL.CV.CE.031.817

-5.01  

21.000 

100% para 

EÓLICA 

ITAREMA VIII 

S.A. 

Itarema - 

CE 
CE 

245 

Ventos de 

São 

Clemente 1 

EOL.CV.PE.031.818-

3.01  
30.000 

100% para Ventos 

de São Clemente I 

Energias 

Renováveis S.A 

Caetés - 

PE 
PE 

246 

Ventos de 

São 

Clemente 2 

EOL.CV.PE.031.819-

1.01  
30.000 

100% para Ventos 

de São Clemente II 

Energias 

Renováveis S.A 

Caetés - 

PE 
PE 

247 

Ventos de 

São 

Clemente 3 

EOL.CV.PE.031.820-

5.01  
30.000 não identificado 

Venturos

a - PE 
PE 

248 

Ventos de 

São 

Clemente 4 

EOL.CV.PE.031.821-

3.01  
30.000 

100% para Ventos 

de São Clemente IV 

Energias 

Renováveis S.A 

Venturos

a - PE 
PE 

249 

Ventos de 

São 

Clemente 5 

EOL.CV.PE.031.822-

1.01  
30.000 não identificado 

Caetés - 

PE 
PE 

250 

Ventos de 

São 

Clemente 6 

EOL.CV.PE.031.823-

0.01  
26.000 

100% para Ventos 

de São Clemente VI 

Energias 

Renováveis S.A 

Caetés - 

PE 
PE 

251 

Ventos de 

São 

Clemente 7 

EOL.CV.PE.031.824-

8.01  
24.000 

100% para Ventos 

de São Clemente 

VII Energias 

Renováveis S.A 

Caetés - 

PE 
PE 

252 

Ventos de 

São 

Clemente 8 

EOL.CV.PE.031.825-

6.01  
20.000 

100% para Ventos 

de São Clemente 

VIII Energias 

Renováveis S.A 

Venturos

a - PE 
PE 

253 Umbuzeiros 
EOL.CV.RN.031.826

-4.01  
30.000 

100% para Central 

Eólica Jau S.A 

Jandaíra 

- RN 
RN 
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http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7927:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%20VI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7927:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%20VI%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31824:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%207
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31824:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%207
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31824:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%207
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7928:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%20VII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7928:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%20VII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7928:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%20VII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7928:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%20VII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31825:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%208
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31825:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%208
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31825:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%208
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7926:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%20VIII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7926:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%20VIII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7926:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%20VIII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7926:Ventos%20de%20S%E3o%20Clemente%20VIII%20Energias%20Renov%E1veis%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31826:Umbuzeiros
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7745:Central%20E%F3lica%20Jau%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7745:Central%20E%F3lica%20Jau%20S.A
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254 Santa Rosa 
EOL.CV.CE.031.829

-9.01  
20.000 

0.01% para 

CENTRAL 

EOLICA SANTA 

ROSA LTDA / 7% 

para Eólica 

Tecnologia Ltda / 

90% para Furnas 

Centrais Elétricas 

S/A. / 2.99% para 

Ventos Tecnologia 

Elétrica Ltda. 

Acaraú - 

CE 
CE 

255 Uirapuru 
EOL.CV.CE.031.830

-2.01  
28.000 

0.01% para Central 

Eólica Uirapuru 

Ltda. / 7% para 

Eólica Tecnologia 

Ltda / 90% para 

Furnas Centrais 

Elétricas S/A. /  

2.99% para Ventos 

Tecnologia Elétrica 

Ltda. 

Acaraú - 

CE 
CE 

256 
Umburanas 

7 

EOL.CV.BA.031.831

-0.01  
24.300 

100% para Centrais 

Eólicas Umburanas 

3 Ltda 

Sento Sé 

- BA 
BA 

257 
Umburanas 

8 

EOL.CV.BA.031.832

-9.01  
24.300 

100% para Centrais 

Eólicas Umburanas 

3 Ltda 

Sento Sé 

- BA 
BA 

258 
Ventos de 

São Cirilo 

EOL.CV.BA.031.833

-7.01  
28.000 

100% para 

GERADORA 

EOLICA VENTOS 

DE SAO CIRILO 

SPE S.A.  

Itaguaçu 

da Bahia 

- BA 

BA 

259 
Serra do 

Mel II 

EOL.CV.RN.031.841

-8.01  
28.000 

9.99% para Eólica 

Tecnologia Ltda / 

90% para Furnas 

Centrais Elétricas 

S/A./ 0.01% para 

GESTAMP 

EÓLICA BRASIL 

S.A 

Serra do 

Mel - RN 
RN 

260 Aventura I 
EOL.CV.RN.031.887

-6.01  
26.000 

100% para Central 

Eólica Aventura I 

S.A. 

João 

Câmara - 

RN 

RN 

261 
Ouro Verde 

I 

EOL.CV.RN.031.998

-8.01  
27.500 

0.01% para 

CENTRAL 

EOLICA OURO 

VERDE I LTDA / 

7% para Eólica 

Tecnologia Ltda / 

90% para Furnas 

Centrais Elétricas 

S/A. /  2.99% para 

Ventos Tecnologia 

Elétrica Ltda. 

João 

Câmara - 

RN 

RN 

262 Bentevi 
EOL.CV.RN.031.999

-6.01  
15.000 

0.01% para Central 

Eólica Bentivi Ltda 

/ 7% para Eólica 

Tecnologia Ltda / 

90% para Furnas 

Centrais Elétricas 

João 

Câmara - 

RN 

RN 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31829:Santa%20Rosa
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7766:CENTRAL%20EOLICA%20SANTA%20ROSA%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7766:CENTRAL%20EOLICA%20SANTA%20ROSA%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7766:CENTRAL%20EOLICA%20SANTA%20ROSA%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7766:CENTRAL%20EOLICA%20SANTA%20ROSA%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31830:Uirapuru
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7765:Central%20E%F3lica%20Uirapuru%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7765:Central%20E%F3lica%20Uirapuru%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7765:Central%20E%F3lica%20Uirapuru%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31831:Umburanas%207
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31831:Umburanas%207
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7702:Centrais%20E%F3licas%20Umburanas%203%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7702:Centrais%20E%F3licas%20Umburanas%203%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7702:Centrais%20E%F3licas%20Umburanas%203%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31832:Umburanas%208
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31832:Umburanas%208
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7702:Centrais%20E%F3licas%20Umburanas%203%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7702:Centrais%20E%F3licas%20Umburanas%203%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7702:Centrais%20E%F3licas%20Umburanas%203%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31833:Ventos%20de%20S%E3o%20Cirilo
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31833:Ventos%20de%20S%E3o%20Cirilo
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7764:GERADORA%20EOLICA%20VENTOS%20DE%20SAO%20CIRILO%20SPE%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7764:GERADORA%20EOLICA%20VENTOS%20DE%20SAO%20CIRILO%20SPE%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7764:GERADORA%20EOLICA%20VENTOS%20DE%20SAO%20CIRILO%20SPE%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7764:GERADORA%20EOLICA%20VENTOS%20DE%20SAO%20CIRILO%20SPE%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7764:GERADORA%20EOLICA%20VENTOS%20DE%20SAO%20CIRILO%20SPE%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31841:Serra%20do%20Mel%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31841:Serra%20do%20Mel%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7774:GESTAMP%20E%D3LICA%20BRASIL%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7774:GESTAMP%20E%D3LICA%20BRASIL%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7774:GESTAMP%20E%D3LICA%20BRASIL%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7774:GESTAMP%20E%D3LICA%20BRASIL%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31887:Aventura%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7819:Central%20E%F3lica%20Aventura%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7819:Central%20E%F3lica%20Aventura%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7819:Central%20E%F3lica%20Aventura%20I%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31998:Ouro%20Verde%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31998:Ouro%20Verde%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7889:CENTRAL%20EOLICA%20OURO%20VERDE%20I%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7889:CENTRAL%20EOLICA%20OURO%20VERDE%20I%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7889:CENTRAL%20EOLICA%20OURO%20VERDE%20I%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7889:CENTRAL%20EOLICA%20OURO%20VERDE%20I%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31999:Bentevi
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7892:Central%20E%F3lica%20Bentivi%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7892:Central%20E%F3lica%20Bentivi%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
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S/A. / 2.99% para 

Ventos Tecnologia 

Elétrica Ltda. 

263 
Ouro Verde 

II 

EOL.CV.RN.032.000

-5.01  
30.000 

0.01% para 

CENTRAL 

EÓLICA OURO 

VERDE II LTDA / 

7% para Eólica 

Tecnologia Ltda / 

90% para Furnas 

Centrais Elétricas 

S/A./ 2.99% para 

Ventos Tecnologia 

Elétrica Ltda. 

João 

Câmara - 

RN 

RN 

264 
Ouro Verde 

III 

EOL.CV.RN.032.001

-3.01  
25.000 

0.01% para 

CENTRAL 

EOLICA OURO 

VERDE III LTDA / 

7% para Eólica 

Tecnologia Ltda / 

90% para Furnas 

Centrais Elétricas 

S/A. / 2.99% para 

Ventos Tecnologia 

Elétrica Ltda. 

João 

Câmara - 

RN 

RN 

265 Estrela 
EOL.CV.CE.032.010

-2.01  
29.700 não identificado 

Trairi - 

CE 
CE 

266 Cacimbas 1 
EOL.CV.CE.032.011

-0.01  
18.900 não identificado 

Trairi - 

CE 
CE 

267 Ouro Verde 
EOL.CV.CE.032.012

-9.01  
29.700 não identificado 

Trairi - 

CE 
CE 

268 
Santa 

Mônica I 

EOL.CV.CE.032.013

-7.01  
18.900 não identificado 

Trairi - 

CE 
CE 

269 Arara Azul 
EOL.CV.RN.032.014

-5.01  
27.500 

0.01% para 

CENTRAL 

EOLICA ARARA 

AZUL LTDA / 7% 

para Eólica 

Tecnologia Ltda / 

90% para Furnas 

Centrais Elétricas 

S/A. / 2.99% para 

Ventos Tecnologia 

Elétrica Ltda. 

João 

Câmara - 

RN 

RN 

270 
Ventos de 

Angelim 

EOL.CV.CE.032.015

-3.01  
24.000 

0.01% para 

CENTRAL 

EOLICA 

ANGELIM LTDA / 

7% para Eólica 

Tecnologia Ltda / 

90% para Furnas 

Centrais Elétricas 

S/A. / 2.99% para 

Ventos Energia e 

Tecnologia Ltda 

Acaraú - 

CE 
CE 

271 
Serra do 

Mel III 

EOL.CV.RN.032.040

-4.01  
28.000 

9.99% para Eólica 

Tecnologia Ltda / 

90% para Furnas 

Centrais Elétricas 

S/A./ 0.01% para 

Serra do 

Mel - RN 
RN 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32000:Ouro%20Verde%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32000:Ouro%20Verde%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7884:CENTRAL%20E%D3LICA%20OURO%20VERDE%20II%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7884:CENTRAL%20E%D3LICA%20OURO%20VERDE%20II%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7884:CENTRAL%20E%D3LICA%20OURO%20VERDE%20II%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7884:CENTRAL%20E%D3LICA%20OURO%20VERDE%20II%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32001:Ouro%20Verde%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32001:Ouro%20Verde%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7893:CENTRAL%20EOLICA%20OURO%20VERDE%20III%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7893:CENTRAL%20EOLICA%20OURO%20VERDE%20III%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7893:CENTRAL%20EOLICA%20OURO%20VERDE%20III%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7893:CENTRAL%20EOLICA%20OURO%20VERDE%20III%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32014:Arara%20Azul
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7896:CENTRAL%20EOLICA%20ARARA%20AZUL%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7896:CENTRAL%20EOLICA%20ARARA%20AZUL%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7896:CENTRAL%20EOLICA%20ARARA%20AZUL%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7896:CENTRAL%20EOLICA%20ARARA%20AZUL%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7767:Ventos%20Tecnologia%20El%E9trica%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32015:Ventos%20de%20Angelina
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32015:Ventos%20de%20Angelina
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7898:CENTRAL%20EOLICA%20ANGELIM%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7898:CENTRAL%20EOLICA%20ANGELIM%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7898:CENTRAL%20EOLICA%20ANGELIM%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7898:CENTRAL%20EOLICA%20ANGELIM%20LTDA
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3211:Ventos%20Energia%20e%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3211:Ventos%20Energia%20e%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3211:Ventos%20Energia%20e%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32040:Serra%20do%20Mel%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32040:Serra%20do%20Mel%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7768:E%F3lica%20Tecnologia%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=391:Furnas%20Centrais%20El%E9tricas%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7774:GESTAMP%20E%D3LICA%20BRASIL%20S.A
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GESTAMP 

EÓLICA BRASIL 

S.A 

272 Amescla 
EOL.CV.BA.032.090

-0.01  
13.500 não identificado 

Igaporã - 

BA 
BA 

273 Angelim 
EOL.CV.BA.032.091

-9.01  
21.600 não identificado 

Caetité - 

BA 
BA 

274 
Anísio 

Teixeira 

EOL.CV.BA.032.092

-7.01  
13.500 não identificado 

Caetité - 

BA 
BA 

275 Barbatimão 
EOL.CV.BA.032.093

-5.01  
16.200 não identificado 

Igaporã - 

BA 
BA 

276 Botuquara 
EOL.CV.BA.032.094

-3.01  
21.600 não identificado 

Riacho 

de 

Santana - 

BA 

BA 

277 
Cabeça de 

Frade 

EOL.CV.BA.032.095

-1.01  
5.700 não identificado 

Igaporã - 

BA 
BA 

278 Canjoão 
EOL.CV.BA.032.096

-0.01  
6.000 não identificado 

Igaporã - 

BA 
BA 

279 Carrancudo 
EOL.CV.BA.032.097

-8.01  
18.900 não identificado 

Igaporã - 

BA 
BA 

280 Conquista 
EOL.CV.BA.032.099

-4.01  
24.300 não identificado 

Riacho 

de 

Santana - 

BA 

BA 

281 

Coxilha Alta 
EOL.CV.BA.032.100

-1.01  
19.200 não identificado 

Riacho 

de 

Santana - 

BA 

BA 

282 
Facheio 

EOL.CV.BA.032.101

-0.01  
16.500 não identificado 

Igaporã - 

BA 
BA 

283 Imburana 

Macho 

EOL.CV.BA.032.102

-8.01  
16.200 não identificado 

Igaporã - 

BA 
BA 

284 
Ipê Amarelo 

EOL.CV.BA.032.103

-6.01  
18.000 não identificado 

Igaporã - 

BA 
BA 

285 
Jataí 

EOL.CV.BA.032.104

-4.01  
16.200 não identificado 

Igaporã - 

BA 
BA 

286 
Jequitibá 

EOL.CV.BA.032.105

-2.01  
8.100 não identificado 

Caetité - 

BA 
BA 

287 
Juazeiro 

EOL.CV.BA.032.106

-0.01  
18.900 não identificado 

Igaporã - 

BA 
BA 

288 
Macambira 

EOL.CV.BA.032.107

-9.01  
21.600 não identificado 

Igaporã - 

BA 
BA 

289 
Sabiu 

EOL.CV.BA.032.108

-7.01  
13.500 não identificado 

Caetité - 

BA 
BA 

290 
Tamboril 

EOL.CV.BA.032.109

-5.01  
27.000 não identificado 

Igaporã - 

BA 
BA 

291 
Tingui 

EOL.CV.BA.032.110

-9.01  
18.900 não identificado 

Caetité - 

BA 
BA 

292 
Umbuzeiro 

OL.CV.BA.032.111-

7.01  
21.600 não identificado 

Igaporã - 

BA 
BA 

293 Unha 

d''Anta 

EOL.CV.BA.032.112

-5.01  
13.500 não identificado 

Caetité - 

BA 
BA 

294 
Vellozia 

EOL.CV.BA.032.113

-3.01  
21.900 não identificado 

Caetité - 

BA 
BA 

295 
 

São 

Domingos 

EOL.CV.RN.032.215

-6.01  
25.200 

100% para São 

Domingos Energias 

Renováveis Ltda 

São 

Miguel 

do 

Gostoso - 

RN 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7774:GESTAMP%20E%D3LICA%20BRASIL%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7774:GESTAMP%20E%D3LICA%20BRASIL%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7774:GESTAMP%20E%D3LICA%20BRASIL%20S.A
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RN 

296 
Alcaçuz 

EOL.CV.BA.032.238

-5.01  
18.900 

  

Igaporã - 

BA 
BA 

297 
Cansanção 

EOL.CV.BA.032.240

-7.01  
14.700 

  

Igaporã - 

BA 
BA 

298 
Embiruçu 

EOL.CV.BA.032.241

-5.01  
6.000 

  

Caetité - 

BA 
BA 

299 
Ico 

EOL.CV.BA.032.242

-3.01  
10.800 

  

Igaporã - 

BA 
BA 

300 Imburana de 

Cabão 

EOL.CV.BA.032.243

-1.01  
20.100 

  

Caetité - 

BA 
BA 

301 Jurema 

Preta 

EOL.CV.BA.032.244

-0.01  
8.100 

  

Igaporã - 

BA 
BA 

302 
Manineiro 

EOL.CV.BA.032.245

-8.01  
14.400 

  

Caetité - 

BA 
BA 

303 
Pau D''Água 

EOL.CV.BA.032.246

-6.01  
18.000 

  

Urandi - 

BA 
BA 

304 
Putumuju 

EOL.CV.BA.032.247

-4.01  
14.700 

  

Igaporã - 

BA 
BA 

305 
Saboeiro 

EOL.CV.BA.032.248

-2.01  
13.500 

  

Caetité - 

BA 
BA 

306 

Lençóis 
EOL.CV.BA.032.268

-7.01  
10.800 

  

Riacho 

de 

Santana - 

BA 

BA 

307 

Assuruá III 
EOL.CV.BA.032.342

-0.01  
12.000 

  

Gentio 

do Ouro 

- BA 

BA 

308 

Assuruá IV 
EOL.CV.BA.032.343

-8.01  
30.000 

  

Gentio 

do Ouro 

- BA 

BA 

309 
Capoeiras 

III 

EOL.CV.BA.032.344

-6.01  
28.000 

  

Gentio 

do Ouro 

- BA 

BA 

310 
Curral de 

Pedras I 

EOL.CV.BA.032.345

-4.01  
20.000 

  

Gentio 

do Ouro 

- BA 

BA 

311 
Curral de 

Pedras II 

EOL.CV.BA.032.346

-2.01  
30.000 

  

Gentio 

do Ouro 

- BA 

BA 

312 

Diamante II 
EOL.CV.BA.032.347

-0.01  
18.000 

100% para Parque 

Eólico Diamante II 

S.A 

Gentio 

do Ouro 

- BA 

BA 

313 

Diamante III 
EOL.CV.BA.032.348

-9.01  
18.000 

100% para Parque 

Eólico Diamante II 

S.A 

Gentio 

do Ouro 

- BA 

BA 

314 
Pedra 

Rajada 

EOL.CV.RN.032.352

-7.01  
20.000 

  

Cerro 

Corá - 

RN 

RN 

315 
Pedra 

Rajada II 

EOL.CV.RN.032.353

-5.01  
20.000 

  

Cerro 

Corá - 

RN 

RN 

316 Serra das 

Vacas V 

EOL.CV.PE.032.360-

8.01  
30.000 

  

Paranata

ma - PE 
PE 

317 Serra das 

Vacas VII 

EOL.CV.PE.032.361-

6.01  
26.000 

  

Paranata

ma - PE 
PE 

318 

Delfina I 
EOL.CV.BA.032.357

-8.01  
30.000  

Campo 

Formoso 

- BA 

BA 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32244:Jurema%20Preta
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32244:Jurema%20Preta
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32245:Manineiro
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32246:Pau%20D%27%27%C1gua
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32247:Putumuju
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32248:Saboeiro
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32345:Curral%20de%20Pedras%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32345:Curral%20de%20Pedras%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32346:Curral%20de%20Pedras%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32346:Curral%20de%20Pedras%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32347:Diamante%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32348:Diamante%20III
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32352:Pedra%20Rajada
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32352:Pedra%20Rajada
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32353:Pedra%20Rajada%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=32353:Pedra%20Rajada%20II
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Entenda_o_CEG.asp
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319 

Delfina II 
EOL.CV.BA.032.358

-6.01  
30.000  

Campo 

Formoso 

- BA 

BA 

320 

Delfina V 

EOL.CV.BA.032.359

-4.01 
30.000  

Campo 

Formoso 

- BA 

BA 

321 Ventos de 

São Virgílio 

01 

EOL.CV.PI.032.367-

5.01 
30.000  

Simões - 

PI 
PI 

322 Ventos de 

São Virgílio 

03 

EOL.CV.PI.032.368-

3.01 
18.000  

Curral 

Novo do 

Piauí - PI 

PI 

323 

Laranjeiras I 

EOL.CV.BA.032.349

-7.01 
28.000  

Xique-

Xique - 

BA 

BA 

324 

Laranjeiras 

II 

EOL.CV.BA.032.350

-0.01 
30.000  

Xique-

Xique - 

BA 

BA 

325 

Laranjeiras 

V 

EOL.CV.BA.032.351

-9.01 
26.000  

Gentio 

do Ouro 

- BA 

BA 

326 

Esperança 

do Nordeste 

EOL.CV.RN.032.354

-3.01  
30.000  

São 

Bento do 

Norte - 

RN 

RN 

327 
Paraíso dos 

Ventos do 

Nordeste 

EOL.CV.RN.032.355

-1.01  
30.000  

São 

Bento do 

Norte - 

RN 

RN 

328 

Potiguar 
EOL.CV.RN.032.356

-0.01  
28.000  

São 

Bento do 

Norte - 

RN 

RN 

329 Ventos de 

Santo 

Estevão IV 

EOL.CV.PE.032.365-

9.01  
30.000  

Araripina 

- PE 
PE 

330  

Ventos de 

Santo 

Onofre IV 

EOL.CV.PI.032.366-

7.01  
30.000  

Simões - 

PI 
PI 
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ANEXO B - RELATÓRIO DO GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL/ CONSELHO 

GLOBAL DE ENERGIA EÓLICA (GWEC) -  ANNUAL MARKET UPDATE 2014 
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ANEXO C - RELATÓRIO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA EÓLICA 

(ABEEÓLICA) – ABRIL/2015 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – CARTA SIGILO: UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS 

PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

                                                                                            

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - MESTRADO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – LAGOA NOVA – NATAL/RN 

CEP: 59072-970 

 FONES: (084) 3215-3729 – FAX: 3215-3706 

 

 

Prezado Representante, 

 

A referida pesquisa cientifica de título: “POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO AO 

DESENVOLVIMENTO DA ENERGIA EÓLICA NO RIO GRANDE DO NORTE 

(RN)”, desenvolvida e executada pelo mestrando João Agra Neto, estará recolhendo através 

de seu instrumento de coleta de dados informações sobre sua organização, na qual será 

analisado de forma sigilosa. Desta forma, em nenhum momento você será identificado, 

motivando fidedignidade aos dados fornecidos. 

 

Natal, 30 de outubro de 2014. 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE INFORMAÇÕES  

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PEP) 

 
 

Apresentação: 
 

Trata-se de um instrumento de coleta de dados para a elaboração da Dissertação de 
Mestrado em Engenharia de Produção da UFRN do aluno João Agra Neto que tem 
como objetivo identificar as Políticas de Desenvolvimento da Energia Eólica no Rio 
Grande do Norte (RN). 
 
Serão entrevistados um membro da ANEEL, Ministério das Minas e Energia, 
ABEEÓLICA, Membro do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, do CERNE, 
do CTGAS e da UFRN. 

 

1 – Perfil dos Respondentes 

 
a) Nome:  

 
b) Sexo:               ( ) Masculino           ( ) Feminino   

 
c) Idade 

 
 ( ) Entre 20 e 25       ( ) Entre 26 e 30    

     ( ) Entre 31 e 35       ( ) Entre 36 e 40    
     ( ) Entre 41 e 45       ( ) Entre 46 e 50    
     ( ) Entre 51 e 55       ( ) Entre 56 e 60  

 ( ) Acima de 60    
 

d) Escolaridade    
        

                          ( ) Técnico Profissionalizante    
                          ( ) Graduado 
                          ( ) Pós-Graduado 

     ( ) Mestrado 
                          ( ) Doutorado 
                          ( ) Pós-Doutorado    
 

e) Órgão que Representa:  
 

f) Cargo que Ocupa no órgão:  
 

g) Tempo de Atuação no Cargo:  
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2 – Questões Importantes sobre as políticas de Desenvolvimento da Energia 
Eólica no Brasil 

 
 

a) Na sua opinião, como o setor público federal vem contribuindo para o 
desenvolvimento do setor eólico no Brasil? 

 
b) Em relação aos estados, há exemplos de incentivos dos governos estaduais 

que podem ser citados como exemplo? 
 

c) Há algum tipo de apoio ou incentivo do setor privado para o desenvolvimento 
do setor eólico no Brasil? 
 

 
 

3 – Questões Gerais para o Desenvolvimento do Setor no Rio Grande do Norte 

 
 

a)  Na sua opinião, quais as principais incentivos que o governo do estado do   Rio 
Grande do Norte oferece às empresas do setor eólico? 

 Empresas que ganham os Leilões 
 Empresas que constroem os parques/ Montar os parques 
 Empresas produtoras de Peças, Máquinas, Equipamentos e 

Ferramentas 
 

b) Como atrair empresas produtoras e administradoras de equipamentos para o 
Rio Grande do Norte? 

 
c) Qual o determinante para o setor se consolidar no RN? 

 
d) Qual o papel da instituição representada no desenvolvimento da Energia Eólica 

no Rio Grande do Norte ? 
 

e) Quais os fatores que influenciam na morosidade na Entrega dos Projetos ? 
 

f) Quais os impactos econômicos, ambientais e sociais positivos e negativos do 
setor eólico para a comunidade?  

 
g) Na sua opinião, qual o cenário nos próximos 4 anos da geração de energia 

eólica no Rio Grande do Norte? 
 
h)  Na sua opinião, qual o cenário nos próximos 4 anos dos principais estados 

concorrentes (CE, BA, RS) ?  
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4 - Questões de Infraestrutura 

 
 

a) Na sua opinião, quais as vantagens de infraestrutura disponibilizadas pelo 
estado do Rio Grande do Norte para as empresas do setor eólico? 
 
 

b) Na sua opinião, quais os principais gargalos de infraestrutura que prejudicam 
o crescimento do setor eólico no Rio Grande do Norte? 
 
 

5 - Questão Ambiental 

 
 Burocracia para o Licenciamento Ambiental 

 

a) Qual a sua avaliação do processo de licenciamento ambiental dos 
empreendimentos do setor eólico no Brasil e em especial no Rio Grande do 
Norte? 

 
b) Como diminuir o tempo relacionado a análise das questões ambientais  dos 

empreendimentos do setor eólico? Há algum modo de encurtar o tempo de 

licenciamento ambiental? 

 

 

6 - Questões Econômico/ Financeira 

 
 

a) Há alguma política de incentivo fiscal ou licenciamento específico para as 
empresas do setor? 
 

b) Há alguma diferenciação em relação a empresas de outros setores? 

 
c) Quais as linhas de financiamentos existentes para as empresas do setor? 

 
d) Quais os benefícios econômicos / financeiros disponibilizados pelo estado do 

RN para as empresas do setor?  

 

e) É possível reduzir os custos de instalação dos parques eólicos ? O que fazer 
para conseguir reduzi-los ? 

 
 

f) O que fazer para poder conseguir a redução nos preços dos parques eólicos: 

(Torre, turbina, Nacele, base do parque)? 
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7 - Questões Logísticas  

 

 
a) Como superar problemas da falta de linhas de transmissão? 

 
b) Como superar problemas da falta de linhas de distribuição? 

 

c) O que o Rio Grande do Norte poderia fazer para melhorar o transporte de 
componentes de parques eólicos, Peças, Máquinas, Equipamentos, 
Ferramentas a serem utilizados nos parques? 

 
 

8 - Questões da Mão de obra (Recursos Humanos) 

 

 
a) Há instituições que promovem cursos de Aperfeiçoamento/Capacitação 

Profissional na área de Energia Eólica ?  Quais os cursos são ofertados ?  
 
 Há disponibilidade de mão de obra qualificada no estado para atender as 

empresas do setor? 
 

b) Como as instituições de ensino (Universidade, CTGÁS, SENAI, escolas 
técnicas) podem contribuir para a qualificação da mão de obra do setor? 

 

 
 

9 – Pesquisas de Projetos na Área de Energia Eólica  

 
 

a) Quais as lacunas que podem ser preenchidas pelas Instituições de Pesquisa 
sobre a Energia Eólica no Brasil? (O que deveria ser pesquisado?) 

 
b) Como a universidade, a indústria e o governo podem contribuir mais para o 

desenvolvimento da cadeia eólica? 
 

 
 
Agradeço a atenção, 
 
João Agra Neto 
Mestrando PEP/UFRN 
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