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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Esta Nota Técnica apresenta um retrato dos empreendimentos de geração de 

energia elétrica a partir da fonte eólica, cadastrados na EPE para os diversos Leilões 

de Energia que contaram com a participação dessa fonte, com destaque para os 

certames mais recentes.  

Busca-se, assim, registrar as evoluções observadas ao longo dos 13 anos em que a 

EPE realiza o processo de habilitação técnica desses empreendimentos (2007 a 

2019), com vistas à participação nos leilões. 

Dentre as características observadas nos empreendimentos eólicos cadastrados 

para os leilões, destacam-se alguns números: 

 Mais de 800 estações anemométricas instaladas para avaliação do recurso 

eólico, sendo mais de 50 novas (apresentadas pela primeira vez em 2019), 

com 3 anos (ou mais) de medições consecutivas; 

 Diâmetro médio dos aerogeradores evoluiu de 66 m em 2007 para 128 m 

nos projetos recentes; 

 Entre 2018 e 2019 foram cadastrados 3.456 projetos, considerando os quatro 

leilões realizados no período; 

 Nesses quatro últimos leilões foram negociados 650 Mwmed, sempre com 

preços abaixo de R$ 100/MWh; 

 O recorde de 954 empreendimentos eólicos cadastrados para um único leilão 

(A-4/2017), quase foi alcançado em 2018, com 931 projetos no Leilão A-

4/2018 e 929 no Leilão A-6/2018; 

 Mais de 600 parques eólicos implantados, totalizando 15,4 GW de capacidade 

instalada. 
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1 Introdução 

A fonte eólica vem obtendo uma participação cada vez mais expressiva na matriz 

elétrica brasileira, representando 9% da capacidade instalada em 2019, sendo a 

terceira fonte em capacidade instalada e a segunda dentre as renováveis. Até 2029 

espera-se que esse número chegue a 17%, atingindo 39,5 GW (EPE, 2019).  

De toda a capacidade contratada nos leilões de energia nova em 2019, 

aproximadamente 34% (1.135,43MW) foram de usinas eólicas. Com mais de 15 GW 

já instalados e ainda 4,6 GW adicionais contratados, o Brasil já representa o 7º 

maior mercado de instalações onshore do mundo e em 2018 foi o 5º país em 

números de novas instalações (GWEC, 2018). 

Desde 2007, quando a fonte passou a participar dos leilões de energia do ACR - 

Ambiente de Contratação Regulada, vários avanços têm sido observados nos 

projetos. Esta Nota Técnica visa apresentar uma atualização da evolução dos 

projetos de fonte eólica cadastrados para participação dos leilões de energia 

realizados nos anos de 2018 (A-6) e 2019 (A-4 e A-6). 

É também a continuidade do histórico apresentado na Nota Técnica EPE-DEE-NT-

041_2018-r01, que apresentou a evolução de dados de projetos cadastrados 

durante os 12 anos em que a EPE realizou o processo de habilitação técnica dos 

empreendimentos eólicos para participação nos leilões de energia. 

Tal qual a Nota Técnica anterior, serão abordadas questões relacionadas ao 

crescimento da quantidade de projetos, às evoluções dos requisitos para habilitação 

técnica, mudanças no dimensionamento dos equipamentos e o consequente 

impacto na produção de energia, com destaque para as evoluções tecnológicas 

observadas nos projetos mais recentes. 

Também serão abordadas questões relativas a prazo de implantação, custo de 

investimento e preço de energia para a fonte, destacando algumas evoluções 

observadas em relação aos empreendimentos participantes de leilões anteriores. 

 

                                        
1 Disponível em: http://bit.ly/EOL12anos 

http://bit.ly/EOL12anos
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2 Cadastramento e Habilitação Técnica 

2.1 Cadastramento 

O cadastramento e a habilitação técnica dos projetos são realizados pela EPE de 

acordo com as diretrizes do Ministério de Minas e Energia, e seguindo os preceitos 

da Portaria MME nº 102/2016 e das “Instruções para Solicitação de Cadastramento 

e Habilitação Técnica com vistas à participação nos Leilões de Energia Elétrica”, 

publicadas pela EPE em seu sítio eletrônico. 

A Figura 1 apresenta, de forma comparativa, a oferta (em MW) de projetos 

cadastrados de cada fonte, por ano, mostrando a crescente participação da fonte 

eólica ao longo do tempo: iniciando em 2007, com menos de 10% de participação, 

e atingindo seu ápice em 2013, com 60%. De 2014 a 2018, a fonte variou entre 

40% e 50% da participação total, tendo reduzido a 33% em 2019. 

 
Figura 1 - Participação de cada fonte nos leilões - percentual da capacidade dos 

projetos cadastrados. 

Destaca-se que as diretrizes do MME definem quais fontes podem participar de cada 

leilão. Assim, nos anos em que foram realizados Leilões de Fontes Alternativas ou 

de Energia de Reserva, verifica-se uma participação maior da fonte eólica, pois estes 

leilões usualmente são destinados às fontes renováveis. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

UFV

EOL

UTE

Hidro



 

 

 
 

 

 

8 

 Projetos Eólicos nos Leilões de Energia – Evolução dos projetos cadastrados e suas características 

técnicas. Atualização Leilões 2018-2019. 

Na Figura 2 são identificados os totais de potência cadastrada por região dos 

projetos eólicos por leilão no período entre 2007 e 2019. A região Nordeste 

apresenta montante significativo de projetos cadastrados e, consequentemente, de 

potência total. 

 
Figura 2 – Empreendimentos eólicos - potência total cadastrada (MW), por região, 

leilão e ano. 

As Figuras 3 a 5 apresentam os totais de projetos cadastrados por região e por 

estados, referentes a todos os leilões onde houve participação da fonte eólica. Nesta 

atualização verifica-se que os estados de Bahia, Rio Grande do Norte e Rio Grande 

do Sul continuam destacando-se com a maior quantidade de empreendimentos 

cadastrados. 

A região Sudeste ainda apresenta um pequeno número de projetos em comparação 

com as regiões Nordeste e Sul. 

Ressalta-se que um mesmo empreendimento pode ser cadastrado para sucessivos 

leilões e, por isso, os números apresentados podem contabilizar um mesmo projeto 

mais de uma vez. 
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Figura 3 – Total de empreendimentos eólicos cadastrados na região Nordeste. 

 

 
Figura 4 – Total de empreendimentos eólicos cadastrados na região Sul. 

 

 
Figura 5 – Total de empreendimentos eólicos cadastrados na região Sudeste. 
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2.2 Habilitação Técnica 

O processo de habilitação técnica visa analisar tecnicamente os projetos 

cadastrados a fim de certificar que os mesmos cumprem os requisitos técnicos 

mínimos especificados para participação nos leilões. Esses requisitos são 

importantes para mitigar o risco das distribuidoras em contratar empreendimentos 

que não consigam entregar o montante de energia comercializado na data 

contratada. 

A Figura 6 mostra a evolução da quantidade de projetos eólicos cadastrados, 

distinguindo os habilitados e os não habilitados tecnicamente.  

 
Figura 6 – Total de empreendimentos eólicos analisados em cada ano. 

Em média, a EPE habilitou tecnicamente mais de 60% dos empreendimentos eólicos 

cadastrados, sendo que no ano de 2019 as inabilitações não ultrapassaram 20%. 

Os principais motivos de inabilitação são apresentados na Figura 7, podendo um 

mesmo projeto ser inabilitado por mais de um dos motivos elencados. 
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Figura 7 – Detalhamento dos motivos de inabilitação, por ano. 

Para melhor avaliar as diferentes razões para inabilitação, a Figura 8 detalha os 

motivos para os estados com maior quantidade de projetos inabilitados (Bahia, Rio 

Grande do Norte e Rio Grande do Sul), para o horizonte 2018-2019.  

 
Figura 8 – Quantidade de projetos eólicos não habilitados nos estados da federação 

com maior participação, com detalhamento dos motivos de inabilitação. 
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A principal diferença entre o quantitativo de empreendimentos inabilitados em cada 

leilão se dá por questões relacionadas à conexão e está associada à capacidade 

de escoamento da rede elétrica considerada nas análises para a habilitação técnica 

dos respectivos certames, o que é notado principalmente para os estados de Bahia 

e Rio Grande do Sul. 

Para os leilões com prazo de início de suprimento de até 4 anos, tais como os Leilões 

A-4 e os Leilões de Energia de Reserva (ER), as avaliações de acesso à rede levam 

em consideração os empreendimentos de transmissão existentes e aqueles que já 

tenham sido outorgados e que possuam data de início de operação compatível com 

a data de início de suprimento do leilão. De uma forma geral, o processo de 

habilitação técnica leva em consideração os valores de capacidade de escoamento 

calculados pelo ONS e que são publicados em notas técnicas específicas. 

Já para os leilões com prazo de início de suprimento superior a 4 anos, para conexão 

em Rede Básica, Demais Instalações de Transmissão – DIT ou Instalações 

Compartilhadas de Geração – ICG, a EPE avalia as condições de acesso sob a ótica 

do desempenho elétrico do sistema considerando: (i) as expansões da rede 

previstas nos estudos de planejamento; (ii) as recomendações sobre os melhores 

pontos de conexão indicadas nos estudos prospectivos da expansão da transmissão; 

e (iii) a expansão da geração contratada nos leilões regulados precedentes bem 

como os empreendimentos que comercializam energia no mercado livre que tenham 

formalizado o acesso junto ao ONS. 

Sendo assim, a tendência é que as capacidades remanescentes de escoamento dos 

pontos de conexão sejam superiores para os leilões A-6, o que justifica o número 

menor de inabilitações observado nesses tipos de leilão. 

Além disso, é importante destacar que a quantidade de empreendimentos 

inabilitados por questões relacionadas à conexão vem caindo substancialmente nos 

leilões mais recentes em função da concretização das expansões da malha de 

transmissão recomendadas nos estudos de planejamento realizados pela EPE. Com 

a previsão de implantação de novas linhas de transmissão e novas subestações de 

Rede Básica dentro do horizonte de análise dos leilões de energia é possível usufruir 

de uma maior capacidade de transmissão e, dessa forma, acomodar com maior 

flexibilidade e confiabilidade os projetos de geração que participam dos certames 

de energia. 

Os efeitos benéficos das expansões da transmissão puderam ser observados de 

forma mais proeminente no Leilão A-4/2019, em especial no estado da Bahia, uma 
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vez que a Nota Técnica ONS-NT-0046/20192 com as capacidades de escoamento 

da rede demonstrou haver pouca restrição à conexão dos projetos participantes do 

certame. Para o caso específico do estado do Rio Grande do Sul, a data de início de 

suprimento desse leilão ainda não permitiu auferir ganhos nas margens de 

escoamento associadas às expansões de transmissão já planejadas e em fase de 

construção. Naturalmente, o aumento nas margens de escoamento também pode 

ser verificado na análise técnica realizada pela EPE para os projetos cadastrados 

nos Leilões A-6. 

Com relação à exigência de documentação relativa ao licenciamento ambiental, 

observou-se no Leilão A-4/2018 que, dos 931 empreendimentos analisados, 33 

empreendimentos (3,54%) não foram habilitados, sendo 23 por incompatibilidade 

da Licença Ambiental com os dados dos projetos, e 10 por não terem encaminhado 

a licença. 

Em relação ao Leilão A-6/2018, foram analisados 928 empreendimentos eólicos, e 

desse conjunto 26 empreendimentos (2,8%) não foram habilitados, sendo 17 por 

não terem encaminhado a Licença Ambiental, 8 por incompatibilidade da Licença 

Ambiental e 1 por apresentar licença vencida. 

No Leilão A-4/2019, 727 empreendimentos eólicos foram analisados, sendo 71 

empreendimentos (9,77%) inabilitados, representando  aumento  em relação  ao 

A-4/2018. Desse conjunto de empreendimentos, 29 não foram habilitados por 

incompatibilidade dos dados da Licença Ambiental com os dados dos projetos, 21 

por apresentarem licença vencida e 21 por não encaminharem a Licença Ambiental. 

Por fim no Leilão A-6/2019, dos 793 empreendimentos analisados, 30 

empreendimentos (3,78%) não foram habilitados, sendo 16 por encaminharem a 

licença ambiental vencida, 13 por não terem encaminhado a licença ambiental e 1 

inabilitado devido a incompatibilidade da Licença Ambiental. 

Considerando esses quatro leilões, os principais motivos de não habilitação na área 

ambiental foram a não apresentação da licença e a incompatibilidade entre a licença 

e os dados dos projetos cadastrados. Com o avanço do processo de licenciamento 

ambiental, os projetos que não apresentaram licença potencialmente tendem a 

fazê-lo nos leilões futuros e aqueles com informações incompatíveis tendem a 

ajustar os dados do cadastro do leilão com as informações da Licença Ambiental. 

É importante mencionar que a Resolução CONAMA nº 462, de 24 de julho de 2014, 

estabeleceu os procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos 

a partir da fonte eólica em superfície terrestre, trazendo conceitos e orientações 

                                        
2 Disponível em: http://epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes/leilao-de-energia-nova-a-4-2019 

http://epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes/leilao-de-energia-nova-a-4-2019
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sobre o enquadramento dos empreendimentos quando ao impacto ambiental, 

informações mínimas que deverão constar das licenças e autorizações, dentre 

outras. 

Em relação à comprovação do direito de usar e dispor do terreno, não é possível 

identificar uma exigência específica formulada nas Instruções expedidas pela EPE 

que tenha gerado maior dificuldade de cumprimento por parte dos 

empreendedores. 

Com efeito, as inabilitações de empreendimentos eólicos nos leilões de energia 

realizados em 2019 ocorreram pelas mais variadas razões, como por exemplo a falta 

de apresentação de instrumento contratual vinculando o empreendedor ao 

proprietário do imóvel onde se prevê a instalação do empreendimento e a falta de 

averbação deste instrumento contratual ou do georreferenciamento do imóvel na 

sua certidão de ônus reais, dentre outras causas. 

Dessa forma, não é possível apontar uma exigência em particular que tenha servido 

como gargalo no processo de comprovação do direito de usar e dispor dos 

empreendimentos eólicos. 
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3 Resultados e Avaliações 

 Aspectos relativos ao Recurso Eólico 

Neste tópico são apresentadas análises relativas ao recurso eólico, com base nos 

dados certificados dos projetos habilitados tecnicamente nos leilões de energia. As 

Certificações de Dados Anemométricos e de Produção de Energia são documentos 

elaborados por entidades independentes e com experiência comprovada, onde são 

calculadas as estimativas de produção anual dos parques eólicos e as incertezas 

associadas a essa estimativa a partir das características dos projetos e das medições 

anemométricas realizadas nos locais dos parques.  

Informações mais detalhadas sobre recurso eólico, como sazonalidade média por 

estado, alturas de medições e exemplos de histograma e rosa dos ventos de parques 

eólicos foram apresentadas na Nota Técnica EPE-DEE-NT-041_2018-r0. 

Para a habilitação técnica de um empreendimento, exige-se atualmente a medição 

do recurso eólico no local por no mínimo 36 meses consecutivos, conforme art. 6º, 

II, da Portaria MME nº 02/2016. Nos primeiros leilões as medições locais não eram 

obrigatórias, passando a ser exigidas a partir de 2009, por um período mínimo de 

12 meses consecutivos, posteriormente passando para 24 meses em 2011 e 36 

meses a partir de 2017. 

A Figura 9 indica como o requisito de tempo de medição se refletiu nos projetos 

habilitados, mostrando que em 2019 mais de 50% destes dispuseram de dados 

medidos por um prazo superior ao mínimo requerido. Considerando que muitos 

empreendedores aproveitam projetos cadastrados em leilões anteriores, e que em 

2019 houve a possibilidade de aproveitar projetos que vinham sendo cadastrados 

desde 2017, se as certificações fossem refeitas no ano de 2019, as torres 

anemométricas provavelmente apresentariam tempo ainda maior de medição. 
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Figura 9 - Percentual de projetos habilitados, detalhado por tempo de medição 

anemométrica, a cada ano. 

As localizações das torres anemométricas destinadas à avaliação do recurso eólico 

dos projetos habilitados entre 2009 e 2019 estão representadas na Figura 10. 

Aquelas mais recentes, que não foram utilizadas em leilões anteriores, ou seja, 

referentes aos projetos habilitados nos leilões A-6/2018, A-4/2019 e A-6/2019, 

estão destacadas no mapa como torres anemométricas novas. 

A crescente participação da fonte eólica nos leilões teve como consequência a 

instalação de mais de 800 estações anemométricas. 

Cabe ressaltar que os dados de velocidade média do vento a 100 m de altura, 

apresentados no mapa, foram produzidos a partir de uma reavaliação da base do 

Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (CEPEL, 2001), utilizando um novo mapa de 

rugosidade derivado de vegetação produzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE. 
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Figura 10-Localização das estações anemométricas dos projetos habilitados, de 2009 

até 2019.  

Importante notar que, dada a área abrangida pelo raio em torno da torre de 

medição, uma estação de medição pode ser compartilhada por diversos 

empreendimentos, sendo o “local do empreendimento” definido a partir de um raio 

de até 10 km em torno da estação anemométrica, no caso de terrenos de superfície 
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plana com rugosidade homogênea, e de até seis quilômetros, no caso de terrenos 

complexos, sendo necessário que todos os aerogeradores do projeto estejam dentro 

desse limite. 

 Incerteza da Estimativa de Produção de Energia 

Na avaliação das Certificações apresentadas, a incerteza relativa à produção de 

energia é um fator importante, uma vez que afeta o cálculo da garantia física dos 

empreendimentos. 

A incerteza padrão de um empreendimento eólico corresponde ao desvio-padrão 

dos valores previstos de geração anual durante o período de vigência do contrato e 

é resultado da composição das diversas incertezas envolvidas (medição 

anemométrica, correlação e extrapolação de dados, efeito esteira, curva de potência 

da turbina, variabilidade interanual, etc.). 

As incertezas médias quanto à produção de energia são apresentadas na Figura 11 

para os projetos habilitados a cada ano. Percebe-se uma gradual redução dos 

valores ao longo do tempo, proporcionada, sobretudo, pela melhoria dos dados 

anemométricos, em qualidade e tempo de medições anemométricas, trazendo 

maior confiabilidade à estimativa do recurso eólico e, consequentemente, da 

produção de energia. De fato, a incerteza padrão na velocidade do vento é 

amplificada por um fator da ordem de 2, quando convertida em incerteza padrão 

de produção de energia. Os valores não se alteraram muito entre 2018 e 2019. 

 
Figura 11 - Mínimo, média e máximo das incertezas padrão dos projetos habilitados, 

por ano. 
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 Equipamentos 

Conforme indicado na NT EPE-DEE-NT-041_2018-r0, as características técnicas de 

maior importância no dimensionamento dos aerogeradores são: diâmetro do rotor, 

altura do eixo do cubo (distância do solo até a linha de centro do eixo da turbina) e 

potência unitária. É a partir da definição desses parâmetros que se faz a estimativa 

de produção de energia de um parque eólico, levando-se em consideração o recurso 

dos ventos do local onde os equipamentos serão instalados.  

Desta forma, são apresentados os gráficos com a evolução desses parâmetros, 

referentes aos empreendimentos habilitados nos leilões de energia eólica já 

realizados, observando-se uma constante progressão dos mesmos. 

Figura 12 - Médias de potência nominal das turbinas, diâmetro do rotor e altura do 

cubo. 

O aumento dos diâmetros dos aerogeradores nos empreendimentos habilitados 

para os leilões de 2018 e 2019, acompanhou a evolução de equipamentos com 

maior potência. 
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Figura 13 - Evolução dos diâmetros dos rotores. 

Parte dos aerogeradores de projetos habilitados nos leilões de 2019 já apresentam 

diâmetros entre 140 m e 170 m (28%) e alturas de cubo acima de 120 m (59%). 

Figura 14 - Evolução das alturas do eixo do cubo. 

Pela análise destes três últimos parâmetros podemos verificar que existe uma 

tendência entre os anos de 2017 e 2019 em se manter a altura do eixo do cubo 

entre 120 m e 129 m, utilizando-se rotores de diâmetros entre 140 m e 170 m, 

permitindo o maior aproveitamento do recurso eólico a uma mesma altura, 

aumentando assim a média da potência nominal dos mesmos e otimizando a 

construção e a montagem dos parques eólicos. 
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Figura 15 - Evolução da potência nominal dos aerogeradores. 

Nos leilões de 2019, em termos de potência, observa-se que 43% turbinas dos 

projetos habilitados apresentaram capacidade nominal entre 4,0 MW e 6,0 MW. 

A média da capacidade nominal das turbinas passou de 1,375 MW em 2007 para 

3,177 MW em 2019, representando um aumento de 131%. 

 Fator de Capacidade 

O fator de capacidade de um empreendimento é definido como a razão, em 

determinado intervalo de tempo, entre a produção de energia efetiva da planta e o 

que seria produzido se ela operasse continuamente em sua capacidade nominal.  

A evolução dos aerogeradores levou a um aumento do fator de capacidade. Além 

das características técnicas dos aerogeradores, contribui também para os altos 

fatores de capacidade a elevada disponibilidade de recurso eólico nas regiões com 

maior quantidade de projetos. 

Cabe ressaltar que a produção da planta pode ser estimada a partir de diferentes 

métricas: com base no P503, no P904 ou na garantia física do empreendimento. 

A Figura 16 mostra a evolução do fator de capacidade médio, calculado com base 

no P50 declarado pelos empreendedores e na garantia física dos projetos 

habilitados, para os leilões de energia a cada ano. Como pode ser observado, a 

curva do fator de capacidade baseado na garantia física apresenta uma queda 

acentuada em 2013, quando foi alterada a metodologia de cálculo da garantia física, 

                                        
3 P50: produção anual de energia referente a uma probabilidade de ocorrência igual ou maior a cinquenta por 

cento. 
4 P90: produção anual de energia referente a uma probabilidade de ocorrência igual ou maior a noventa por 
cento, calculada a partir do valor de P50 e da incerteza padrão, assumindo uma distribuição normal. 
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que até então se baseava no P50 do parque, passando a ser calculada com base no 

P90. 

A curva baseada no P50 mostra que o aumento das médias dos fatores de 

capacidade foi maior entre os anos de 2008 e 2013 e que a partir de 2015 os valores 

ficaram mais próximos. Esta tendência permaneceu nos últimos leilões. 

 
Figura 16 - Fatores de capacidade médios, com base no P50 e na garantia física. 

A Figura 17 representa diagramas de caixa para os fatores de capacidade médios 

com base no P50 a partir de parâmetros estatísticos de quartis e percentis. As caixas 

azuis representam a amplitude interquartil, contemplando valores dos fatores de 

capacidade de 50% dos projetos habilitados naquele ano, enquanto que as barras 

pretas, além das caixas, englobam os dados de outros 40% dos projetos, utilizando 

o 5º e o 95º percentil. Dessa forma, excluiu-se da representação a quantidade de 

5% dos projetos com os valores mais altos e 5% dos projetos com os valores mais 

baixos de fator de capacidade. 
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Figura 17 - Fatores de capacidade com base no P50 (%). 

Em 2019 mais da metade dos valores se concentrou entre 50% e 60%. Os fatores 

de capacidade médios verificados no Boletim Mensal de operação do ONS das usinas 

tipos I e II-B e conjunto de usinas do SIN nos últimos anos têm sido superiores a 

40%. 

A grande quantidade de torres anemométricas, aliada ao período de medições 

disponível, levou ao maior conhecimento sobre as características do vento nos locais 

dos projetos e permitiu que os empreendedores selecionassem máquinas 

adequadas a cada região e regime de ventos.  

Entende-se que o modelo de contratação e remuneração de usinas eólicas praticado 

nos leilões de energia também contribuiu na busca por elevados fatores de 

capacidade, dado que a garantia física dos projetos é o principal parâmetro balizador 

do montante comercializável. Ao se empregar turbinas com maiores diâmetros para 

uma mesma potência nominal em um parque, há um ganho de energia, 

aumentando a expectativa de geração e, consequentemente, a garantia física, 

compensando a diferença de custo pela maior turbina e aumentando a 

competitividade para os lances dos leilões. 

Tendo em vista que os fatores de capacidade observados nos projetos atuais 

figuram entre os maiores do mundo, importa discutir suas possíveis explicações. 

Com relação ao dimensionamento dos aerogeradores, a evolução tecnológica, que 

se deu não apenas no Brasil, permitiu o aumento de diâmetro dos rotores e altura 

das torres, contribuindo para maiores fatores de capacidade. 



 

 

 
 

 

 

24 

 Projetos Eólicos nos Leilões de Energia – Evolução dos projetos cadastrados e suas características 

técnicas. Atualização Leilões 2018-2019. 

Figura 18 - Fator de capacidade médio (%) e índices5 de altura, diâmetro e potência 

específica. 

Em 2019, embora o diâmetro médio dos aerogeradores tenha aumentado, a 

potência unitária média cresceu em uma taxa ainda maior, levando a um aumento 

da potência específica média (em W/m²) dos equipamentos, conforme apresentado 

na Figura 18. 

Observa-se que, apesar das evoluções tecnológicas, os fatores de capacidade não 

aumentaram muito nos últimos 4 anos. 

 Prazo de Implantação 

Tendo como referência os cronogramas para implantação dos parques eólicos 

habilitados nos leilões de 2015 a 2019, com base nas informações cadastradas no 

Sistema AEGE pelos empreendedores, pode-se constatar que, apesar de em 2015 

o prazo médio de implantação ter sido de 12 meses, sendo este o menor prazo 

registrado nestes últimos 5 anos, nos anos seguintes este prazo foi sendo reavaliado 

em função da curva de aprendizado de construção e montagem desses 

empreendimentos. 

Nos leilões de 2018 e 2019 o prazo de implantação voltou a ser, em média, de 15 

meses, levando-se em consideração que neste período ocorreram dois leilões A-6, 

                                        
5 A fim de avaliar a influência da altura, do diâmetro e da potência específica das turbinas, no fator de 

capacidade, os três parâmetros foram representados a partir de um índice que considera o respectivo valor de 
2007 como 100 e os valores dos demais anos são representados de forma proporcional. 
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cuja data para início de entrada em operação dos parques eólicos é diferenciada 

dos demais leilões (6 anos), conforme verificado na Figura 19 abaixo. 

 
Figura 19 - Prazo médio para implantação de parques eólicos (meses). 

Os prazos de implantação médio apresentados dizem respeito ao início e término 

das obras, não sendo considerado o tempo necessário para obtenção de licenças 

ambientais, outorgas, financiamento, assinaturas de contratos, entre outras fases 

do projeto como um todo. 

As dimensões dos componentes de um aerogerador são muito específicas, podendo 

uma pá do rotor atingir um comprimento de até 80 m. Desta forma, a logística de 

transporte destas pás é bem complexa, saindo das fábricas em carretas especiais e 

transportadas até os respectivos portos, seguindo em navios até o porto mais 

próximo do local onde será construído o parque eólico, sendo descarregadas e 

enviadas por via terrestre até o local da obra. Isso ocorre na maioria dos parques 

instalados no litoral das regiões Sul e Nordeste. Porém, no caso dos projetos 

situados no interior dessas regiões, esta logística depende ainda mais do modal 

rodoviário, tanto para as pás quanto para torres e demais equipamentos que 

compõem a turbina eólica. Muitas vezes isso provoca um acréscimo dos prazos nos 

cronogramas das obras, chegando a ter um prazo adicional de 6 meses, em média, 

em relação aos parques construídos no litoral, tomando como exemplo os 

empreendimentos eólicos instalados no Rio Grande do Sul, conforme indica a Figura 

20. 
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Figura 20 – Médias de prazo para implantação de parques no RS (litoral x interior). 

Cabe ressaltar que estes são prazos médios de implantação, sendo os mesmos 

meramente indicativos, devendo também ser consideradas as particularidades de 

cada local onde está situado o empreendimento, tais como estradas de acesso, 

topografia dos terrenos, etc. Estes locais selecionados para a construção dos 

parques também estão sujeitos a variações climáticas (umidade alta, ventos fortes 

e chuvas intensas) durante o período de construção, fatores estes que interferem 

no andamento das atividades de campo, tais como içamento de equipamentos, 

montagem eletromecânica e concretagem das obras civis, assim como os fatores 

relacionados à logística da obra, todos possíveis causadores de atrasos no 

andamento das obras. 

 Custos de Investimento 

Analisando os valores de custos de investimento (CAPEX) declarados nos projetos 

habilitados tecnicamente para participação dos leilões de energia, nota-se uma 

redução de aproximadamente 13% na média do ano de 2019 (R$ 5.066/kW) em 

relação ao ano de 2018 (R$ 5.820/kW), conforme apresentado na Figura 21 abaixo. 

Ressalta-se que tais valores de investimento não consideram os juros durante a 

construção (JDC) e estão originalmente referenciados a dezembro do ano anterior 

ao do respectivo leilão. Para as análises a seguir apresentadas, os valores foram 

atualizados para a mesma data-base (out/2019), considerando a variação do IGP-DI 

nos períodos. 
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Figura 21 - Custos de investimento estimado dos empreendimentos habilitados, por 

ano, em R$/kW. 

Verifica-se que as faixas de máximo e mínimo dos valores declarados dos projetos 

mantiveram-se semelhantes nos últimos anos. Esse comportamento das faixas pode 

ser interpretado como uma consequência do amadurecimento da fonte eólica no 

mercado, com a consolidação dos custos de investimentos projetados para os 

parques. 

Na amostra dos projetos habilitados do ano de 2019 também foi analisada a divisão 

média dos custos de investimento, em que os equipamentos continuam 

correspondendo à maior parcela dos custos, assim como nos anos anteriores, 

representando cerca de 68% do CAPEX, o que significa que o valor dos 

aerogeradores é um fator relevante para a composição de custos da fonte eólica e 

um direcionador para redução de custos. 

Se compararmos o valor médio de custo de investimento dos projetos brasileiros no 

ano de 2018 - US$ 1.593/kW6, com o resto do mundo, ele está um pouco acima do 

custo total instalado médio ponderado global de US$ 1.497/kW (IRENA, 2019)7, 

mas encontra-se abaixo da média de alguns países, como Estados Unidos 

(US$ 1.660/kW), Alemanha (US$ 1.830/kW), França (US$ 1.870/kW) e Reino Unido 

(US$ 2.030/kW). 

                                        
6 Dólar médio do ano de 2018: R$ 3,6542. Fonte: 
http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=31924&module=M&chart=ChartsImage404179023445831

76 
7 IRENA (2019), Renewable Power Generation Costs in 2018, International Renewable Energy Agency, Abu 
Dhabi 
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Na Figura 22 abaixo, nota-se que, apesar de os valores de máximo e mínimo dos 

custos de investimentos identificados estarem similares, principalmente nos últimos 

três anos, a mediana (e os quartis) tem mostrado uma tendência de queda. Em 

2017, a mediana da amostra observada estava em torno de R$ 6.000/kW e, com a 

redução dos valores nos anos seguintes, esse parâmetro passa para um patamar 

menor que R$ 5.000/kW em 2019. 

Figura 22 – Valores máximo, mínimo e quartis dos custos de investimento dos 

empreendimentos habilitados, em R$/kW. 

Esses custos de investimentos projetados em níveis cada vez menores, como 

resultado da maturidade da fonte, se refletem em novos patamares de preço de 

contratação verificados nos leilões de energia, que serão mostrados no próximo 

item. 

 Contratações e Preço de Energia 

Nos leilões que ocorreram entre 2009 e 2019 foram contratados cerca de 

8.000 MWmédios de energia eólica (Figura 23) referentes a projetos localizados em 

7 estados da região nordeste e um da região sul do Brasil. Mais de 50% dessa 

energia distribui-se entre projetos localizados na Bahia e no Rio Grande do Norte. 

O terceiro estado com maior contratação de energia eólica nos leilões é o Piauí que, 

somado com Ceará e Rio Grande do Sul totalizam cerca de 30% da energia 

contratada. Observa-se que em 2016 não houve contratação. 
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Figura 23- Evolução, absoluta e relativa, anual de contratação eólica por UF. 

Fonte: Elaborado a partir de CCEE (2019). 

A Figura 24 apresenta a energia contratada por ano de início de suprimento previsto, 

com destaque para a contratação com operação iniciando em 2018, resultante do 

leilão de energia de nova A-5 de 2013 e de dois leilões ocorridos em 2015. Por um 

lado, o gráfico revela o desafio da indústria em manter níveis de produção variáveis 

ao longo dos anos, por outro, há que se considerar que alguns parques antecipam 

o início da operação, outros atrasam e há ainda os novos projetos decorrentes de 

contratações no mercado livre. 
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Figura 24 - Energia eólica contratada nos leilões por ano de início de suprimento. 

Fonte: Elaborado a partir de CCEE (2019). 

Os leilões de energia dos últimos três anos, com participação da fonte eólica, 

demonstraram a alta competição do mercado, com preços de venda abaixo de 

R$ 100/MWh e com deságios entre 50% a 60% em relação ao preço-teto estipulado 

para o produto, como pode-se observar na Figura 25. Os valores mostrados foram 

atualizados para a mesma data-base (out/2019), considerando a variação do IPCA 

nos períodos. 

Na mesma figura também pode-se observar a diferença entre os volumes 

contratados de energia de empreendimentos eólicos nos últimos leilões com 

horizonte de 4 e 6 anos. Verifica-se que em leilões com menor volume de 

contratação (A-4) os preços médios também são menores, consequência da maior 

competição, visto o grande número de concorrentes no certame. 
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Figura 25 – Preço de contratação de empreendimentos eólicos nos leilões de energia do ACR e energia contratada.  

Fonte: Elaborado a partir de CCEE (2019).
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Na Figura 26 são detalhados os resultados dos leilões A-4 e A-6 dos anos de 2017, 

2018 e 2019, em que o preço de cada empreendimento vendedor é representado 

por um ponto no gráfico. 

 

 
Figura 26 – Preço de contratação de empreendimentos eólicos nos leilões de energia 

do ACR, em R$/MWh, dos anos de 2017 a 2019 (Fonte: CCEE). 

Nota-se que, nos leilões em que os preços foram menores que R$ 100/MWh (a 

partir do A-4/2018), grande parte dos projetos eólicos vendeu menos que a 

totalidade de suas garantias físicas (em torno de 30%), sinalizando que a 

possibilidade da comercialização do restante da garantia física no mercado livre é 

um outro fator relevante para a redução de preços nos certames. Tal estratégia tem 

sido usual nos leilões recentes, mesmo para outras fontes, revelando a importância 

cada vez maior do Ambiente de Contratação Livre (ACL). 
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