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RESUMO 

A geração eólica tem se mostrado uma alternativa de geração de energia elétrica 
limpa e competitiva, desse modo, observou-se a possibilidade de estudar sua 
viabilidade na complementação da geração hidrelétrica no parque gerador brasileiro. 
Com este trabalho propõe-se a avaliação da viabilidade e dos riscos econômicos 
associados à implantação de geração eólica utilizando Análise de Sensibilidade. 
Justifica-se a aplicação desse método pela necessidade de considerar as incertezas 
e riscos associados à implantação de uma central de geração eólica, possibilitando a 
obtenção de resultados mais confiáveis e uma avaliação econômica mais precisa. 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca dos aspectos gerais da geração 
eólica, dos fundamentos da Matemática Financeira, dos métodos de análise de 
investimentos (Payback, Valor Presente Líquido – VPL e Taxa Interna de Retorno – 
TIR) e dos conceitos relacionados à avaliação de risco em projetos de investimento 
e Análise de Sensibilidade. Em seguida, foi apresentada a estrutura de custos e 
receitas envolvidas em projetos de geração eólica. Posteriormente, foi realizada a 
avaliação de risco associado ao desempenho econômico da implantação e utilização 
de usinas eólicas, com base em um estudo de caso real referente aos 
empreendimentos vencedores do Leilão de Energia de Reserva de dezembro de 
2009. Nessa etapa, foram realizadas variações nas receitas com venda de energia 
elétrica e custos com operação e manutenção de três projetos desse leilão, entre 
outras análises adicionais, a fim de analisar o desempenho dos projetos observando 
o comportamento da TIR em função da variação desses parâmetros. 

Palavras-chave: Análise de Investimentos. Análise de Sensibilidade. Avaliação de 
Risco. Geração Eólica.   



 

 

 

ABSTRACT 

Wind power has been shown as a renewable and competitive electrical power 
generation, thereby, it was observed the possibility of studying its feasibility in 
complementing the hydroelectric power in Brazil’s energy matrix. This work proposes 
the evaluation of the feasibility and economic risks associated with the 
implementation of wind power using Sensitivity Analysis. The application of this 
method is justified by the need to consider the uncertainties and risks associated with 
the implementation of a wind power plant, making it possible to obtain more reliable 
results and a more accurate economic assessment. A bibliographical research was 
carried out on the general aspects of wind power, on the fundamentals of financial 
mathematics, methods of investment analysis (Payback, Net Present Value – NPV 
and Internal Rate of Return – IRR) and concepts related to the evaluation of risk in 
investment projects and Sensitivity Analysis. Then, the structure of costs and 
revenues involved in wind power projects was presented. Subsequently, the risk 
assessment associated with the economic performance of the deployment and use of 
wind power plants was carried out, based on a real case study regarding the winning 
projects of the December 2009 Reserve Energy Auction. During this stage, variations 
in the revenues from the sale of electric energy and costs of operation and 
maintenance of three projects of this auction were made, among other additional 
analyses, in order to analyse the performance of the projects, observing the behavior 
of the IRR as a function of the variation of these parameters. 

Keywords: Investment Analysis. Risk Assessment. Sensitivity Analysis. Wind Power. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas os países tiveram seu desenvolvimento 

econômico baseado majoritariamente em fonte fósseis para geração de energia 

elétrica, como petróleo, gás natural e carvão mineral. Contudo, essa 

dependência vai chegando ao fim, seja devido aos danos ambientais gerados, 

devido ao aumento no preço dessa energia, ou pela possível escassez de 

matéria-prima no futuro (FADIGAS, 2011). 

Houve a necessidade de se pensar em alternativas de geração para 

os combustíveis fósseis. Dentre as fontes renováveis para geração de energia 

elétrica, destaca-se a fonte eólica, a qual contribui para a redução dos efeitos 

do aquecimento global e promove o desenvolvimento sustentável, devido aos 

seus diversos benefícios ambientais (CUSTÓDIO, 2009). 

No cenário brasileiro, a fonte eólica já é uma realidade, tendo 14,3 

GW de potência instalada em 2018 e potencial estimado em 500 GW 

(ABEEÓLICA, 2018d; SETOR ENERGÉTICO, 2015). Esse futuro promissor 

indica a possibilidade real de complementação da geração hidrelétrica na 

matriz elétrica brasileira, substituindo as tradicionais formas de produção de 

energia. 

Diante desse contexto, pretende-se com este trabalho apresentar os 

principais conceitos acerca da geração eólica e as perspectivas futuras para a 

utilização dessa fonte no mundo e no Brasil. 

O processo para implantação de uma usina eólica exige algumas 

avaliações prévias para conhecer as características e a viabilidade do projeto, 

isto é, primeiramente devem ser realizadas análises ambientais e técnicas, 

além de estudos de viabilidade econômica do projeto. 

Esse estudo pode contar com métodos tradicionais de análise de 

investimentos, ou seja, aqueles que utilizam valores determinísticos para as 

variáveis de entrada e de saída do fluxo de caixa do projeto. Portanto, não 

consideram o risco associado à estimativa dessas variáveis. 
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Nesse cenário, a proposta deste trabalho é realizar a avaliação de 

projetos de geração eólica considerando o risco. Para isso, aplicou-se o 

método da Análise de Sensibilidade, que verifica a variação do desempenho 

econômico do projeto frente a mudanças nessas variáveis do fluxo de caixa. 

E como objeto do estudo de caso, são utilizados três projetos de 

empreendimentos vencedores do primeiro leilão de energia exclusivo para a 

fonte eólica, o leilão de energia de reserva de 2009. 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Atualmente o parque gerador brasileiro é caracterizado por uma 

geração predominantemente hidrotérmica, na qual a geração termelétrica 

apresenta maior custo, associado a um maior impacto ambiental. 

Com base no advento do desenvolvimento sustentável, tem crescido 

nos últimos anos o interesse pela utilização de fontes alternativas para a 

geração de energia elétrica, caracterizadas principalmente pelo menor impacto 

ambiental. Nesse contexto, assume papel de destaque no Brasil, devido ao 

potencial a ser explorado, a geração eólica, que aproveita a energia cinética 

dos ventos para a produção de energia elétrica. 

Os significativos requisitos de investimento para a implantação 

dessa alternativa de geração de energia elétrica tornam necessária uma 

avaliação consistente da sua viabilidade econômica, o que requer a aplicação 

dos conceitos da Matemática Financeira. Nesse sentido, entende-se que a 

simples aplicação dos métodos tradicionais que a literatura disponibiliza para 

esse fim não é suficiente para uma avaliação completa, principalmente pelo 

fato de que tais metodologias não consideram as incertezas relacionadas ao 

comportamento das variáveis que tem influência direta sobre o desempenho 

econômico de tal alternativa de investimento.  

Sendo assim, através desse trabalho, busca-se considerar as 

incertezas e os riscos econômicos associados à implantação de projetos de 

geração eólica utilizando a metodologia de Análise de Sensibilidade. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Justifica-se o foco na geração eólica, pelo potencial disponível no 

Brasil e pela possibilidade real de que tal fonte alternativa de energia possa 

substituir em parte a geração termelétrica na complementação da geração 

hidrelétrica, no parque gerador brasileiro. 

Conforme será apresentado no próximo capítulo, o crescente 

investimento nessa alternativa de geração de energia elétrica é justificado 

pelos diversos benefícios ambientais e sociais que essa fonte oferece e 

também pela competitividade do preço em relação às fontes convencionais de 

energia elétrica. 

O estudo de casos, com base no projeto de uma central de geração 

eólica, busca, através do emprego da metodologia de Análise de Sensibilidade, 

avaliar quais os riscos associados a esse projeto e quais pontos devem ser 

observados com maior atenção para que o retorno financeiro do projeto seja 

garantido. Por meio dos métodos tradicionais de análise de investimentos, 

Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR), obtém-se 

resultados determinísticos que não consideram a incerteza associada a esses 

resultados, com relação ao desempenho econômico de projetos de geração 

eólica. 

No entanto, por serem projetos de longo prazo, torna-se necessária 

a consideração do comportamento incerto das variáveis diretamente 

relacionadas com esse desempenho econômico.  

Verifica-se, portanto, a relevância do trabalho, justificada pela 

necessidade de uma avaliação econômica consistente para a implantação de 

projetos de geração eólica, que considere a inconstância das variáveis no 

tempo e o risco associado ao desempenho de tais empreendimentos. 
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1.3 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desse trabalho consiste em avaliar a viabilidade e os 

riscos econômicos da geração eólica. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos, propõe-se: 

a) Apresentar os aspectos básicos da geração de energia elétrica 

por meio de usinas eólicas; 

b) Apresentar os principais métodos de análise de investimento; 

c) Apresentar o conceito de risco associado à análise de 

investimentos; 

d) Identificar os riscos associados à implantação e utilização de 

usinas eólicas na geração de energia elétrica; 

e) Identificar os custos e as receitas referentes à implantação e 

operação de usinas eólicas; 

f) Apresentar e justificar a aplicação do método da Análise de 

Sensibilidade como forma de avaliar o risco associado ao 

desempenho econômico da implantação e utilização de usinas 

eólicas; 

g) Aplicar o método da Análise de Sensibilidade a um estudo de 

casos reais de avaliação econômica da implantação e utilização 

de uma usina eólica para a geração de energia elétrica. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esse trabalho está estruturado da seguinte forma: 

No capítulo 1 é feita a introdução e delimitação do tema, bem como 

a definição do problema, justificativa, e a apresentação do objetivo geral e dos 

objetivos específicos a serem alcançados. 



18 

 

 

Em seguida, no capítulo 2 são apresentados os principais conceitos, 

a evolução e as perspectivas futuras referentes à geração eólica e a estrutura 

de receitas e custos de projetos de geração eólica. 

No capítulo 3 apresentam-se os conceitos da Matemática 

Financeira, os principais métodos de análise de investimento, bem como os 

conceitos e os métodos de análise de risco de projetos de investimento, com 

ênfase no método da Análise de Sensibilidade. Além disso, apresentam-se 

alguns trabalhos referentes à análise da viabilidade econômica da geração 

eólica, disponíveis na literatura. 

No capítulo 4 apresenta-se o estudo de casos com aplicação da 

análise de investimentos tradicional e da avaliação de risco por meio de Análise 

de Sensibilidade, bem como a interpretação dos resultados obtidos. 

Por fim, no capítulo 5 apresentam-se as conclusões gerais e as 

propostas para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ENERGIAS RENOVÁVEIS 

Nas palavras de Pereira Neto (2014, p. 14), “energia renovável é 

aquela que [é] proveniente dos recursos naturais, tais como o vento, o sol, a 

chuva, as marés, ou seja, recursos que são naturalmente renováveis, 

naturalmente reabastecidos”. Diferentemente das fontes de energia não 

renováveis “que apresentam uma taxa de utilização muito maior que a taxa de 

formação ou geração desses recursos”, na escala de centenas de milhões de 

anos (PEREIRA NETO, 2014, p. 15). 

Os impactos ambientais causados pela geração renovável são 

inferiores se comparados aos de fontes convencionais, como petróleo, gás 

natural e carvão mineral, devido ao aproveitamento de recursos naturais e 

renováveis para geração de energia elétrica. 

Como será apresentado nas próximas seções, o Brasil é um dos 

países com maior participação de fontes renováveis em sua matriz elétrica. 

Além disso, dispõe de um dos maiores potenciais de alternativas de geração 

renovável, entre elas, a geração eólica. 

2.2 ENERGIA EÓLICA 

A energia eólica é uma alternativa renovável para a geração de 

energia elétrica que desde o início do milênio está em constante crescimento. A 

fonte oferece importantes benefícios socioambientais e econômicos e possui 

um expressivo potencial existente no Brasil e no restante do mundo.  

2.2.1 Os ventos 

As usinas eólicas aproveitam a energia cinética dos ventos para 

gerar eletricidade. Segundo Pinto (2014, p. 49), “o vento é o ar em movimento”. 
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Esse movimento decorre das diferenças de temperatura e pressão 

ocasionadas pelo aquecimento desigual da atmosfera. “Essa não uniformidade 

no aquecimento da atmosfera deve ser creditada, entre outros fatores, à 

orientação dos raios solares e aos movimentos da Terra” (DUTRA, 2008, p. 

18). Quando a energia solar incide na Terra, o ar aquecido dilata, torna-se mais 

rarefeito e tende a subir, já o ar de regiões mais frias fica mais denso e tende a 

deslocar-se para baixo. Uma vez estabelecidas essas condições, o ar entra em 

movimento e os ventos são formados (BURATTINI, 2008). 

De acordo com Custódio (2009, p. 47), “o vento tem uma 

característica estocástica e sua velocidade é uma variável aleatória [de 

distribuição] contínua”. Isto é, não é possível prever com toda certeza qual será 

a velocidade ou direção do vento em determinado período. Esta 

imprevisibilidade dificulta o planejamento de produção de energia elétrica das 

usinas eólicas. 

A velocidade do vento sofre variações de curta duração, diárias, 

sazonais e interanuais (FADIGAS, 2011). Segundo Custódio (2009, p. 45), “na 

grande maioria dos casos (em torno de 90%) pode haver uma variação de até 

10% entre o valor médio anual e a média de longo prazo da velocidade do 

vento”.  

Além disso, fatores como altura, relevo, rugosidade do solo e 

obstáculos influenciam o comportamento e velocidade dos ventos (DUTRA, 

2008).  

2.2.2 Vantagens e Desvantagens da Energia Eólica 

A produção de energia elétrica por meio dos ventos oferece diversas 

vantagens socioambientais. Conforme explicado anteriormente, é uma fonte 

renovável e limpa, não necessita de combustível, causa mínimo impacto na 

implantação e não emite CO2 (Dióxido de Carbono) em sua operação 

(ABEEÓLICA, 2018a; MME, 2007). 

Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEÓLICA, 

2018a, p. 14), “o total de emissões evitadas [no Brasil] em 2017 foi de 20,97 
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milhões de toneladas de CO2, o equivalente à emissão anual de cerca de 16 

milhões de automóveis”, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 - Emissões de CO2 evitadas no Brasil em 2017 

 

Fonte: Adaptado de ABEEólica (2018a) 

 

A geração eólica proporciona a otimização do uso do terreno 

ocupado pelos parques eólicos, já que ele pode ser utilizado para plantações 

ou criação de animais, excetuando as criações sensíveis aos ruídos 

provocados pelas turbinas. Em relação aos aspectos sociais, o setor eólico 

contribui para a geração de empregos com a construção, operação e 

manutenção dos parques (ABEEÓLICA, 2018a; MME, 2007). Adicionalmente, 

“contribui para desenvolvimento socioeconômico permitindo acesso à energia 

elétrica de comunidades isoladas do sistema elétrico interligado” (MME, 2007, 

p. 197). 

Embora sejam mínimos, existem certos impactos negativos 

causados pela geração eólica, assim como em qualquer forma de geração de 

energia elétrica. Sendo assim, é necessário realizar um estudo de impacto 

ambiental no local onde poderá ser instalado o parque eólico, a fim de 

considerar os possíveis efeitos ao meio ambiente e à população local. 

a) Impactos na fase de construção 

Segundo a Comisión Nacional de Energía – CNE (2006), podem ser 

observados alguns impactos negativos gerados durante a fase de construção 

de um parque eólico. Como por exemplo, a criação de vias de acesso à obra, a 

perda da vegetação e modificação da fauna local, o impacto rodoviário devido 
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ao trânsito de caminhões de grande extensão com os equipamentos da usina, 

a geração de ruído no período de obras, entre outros.   

b) Impactos na fase de operação 

É na fase de operação que ocorrem os impactos mais significativos. 

Os mais importantes são a emissão de ruído e a alteração da paisagem. 

De acordo com a CNE (2006, p. 38), “o som produzido por turbinas 

eólicas tem duas origens: o aerodinâmico, produzido pelo fluxo de vento sobre 

as pás e o mecânico, produzido pelas engrenagens do sistema de transmissão 

e geração” (tradução minha). Em geral, o ruído aumenta com o tamanho da 

turbina e com a velocidade de rotação das pás (WOOFENDEN, 2009). 

No entanto, esse problema vem sendo reduzido em razão de 

“melhoras em projetos recentes, por exemplo, na qualidade dos sistemas 

mecanizados e os tratamentos superficiais dos materiais que compõem as pás 

[...]” (BUN-CA, 2002, p. 16) (tradução minha).  

Como citado anteriormente, as centrais eólicas também causam um 

impacto visual, alterando a paisagem local, já que normalmente estão 

instaladas em locais mais abertos, como por exemplo, montanhas e costas, 

aumentando assim a visibilidade dos aerogeradores (BUN-CA, 2002).  

Entretanto, esse efeito indesejado pode ser minimizado. “A melhor 

medida a tomar corresponde a um projeto que esteja de acordo com a 

eficiência do parque e que considere a melhor integração na paisagem, na área 

de localização do projeto” (CNE, 2006, p. 44) (tradução minha).  

Outro aspecto a se considerar é a sombra gerada pelos 

aerogeradores. Porém, esse impacto não é considerado relevante, já que é 

possível evitá-lo ao realizar estudos identificando se as projeções das sombras 

irão causar desconforto ou não nas áreas vizinhas à usina (CNE, 2006). 

“Existe outro impacto reconhecido, mas que na atualidade não 

apresenta maiores problemas: o reflexo do sol sobre as pás (“Disco-Effect”). Na 

atualidade são exigidas pinturas antirreflexo nos equipamentos [...] [portanto, 
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essa situação raramente ocorre nos aerogeradores atuais]” (CNE, 2006, p. 40) 

(tradução minha). 

2.2.3 Aspectos econômicos referentes à Energia Eólica 

No Brasil, a fonte eólica apresenta “um dos melhores [índices] custo-

benefício na tarifa de energia”, de acordo com a Associação Brasileira de 

Energia Eólica – ABEEólica (2018a, p. 14). Nos últimos leilões mostrou-se 

muito competitiva, sendo umas das fontes mais comercializadas e com os 

menores preços. 

Em relação aos investimentos, “o ano de 2017 encerrou com US$ 

3,57 bilhões [...] investidos no setor eólico [brasileiro], representando 58% dos 

investimentos realizados em renováveis (solar, eólica, biocombustíveis, 

biomassa e resíduos, PCHs e outros)” (ABEEÓLICA, 2018a, p. 22). Em 2016, 

os investimentos no setor eólico foram ainda mais significativos, representando 

77% dos investimentos em fontes renováveis. 

Por causa dos motivos citados anteriormente, a geração eólica tem 

se mostrado uma alternativa de geração segura e com grande potencial para 

substituir em parte as fontes tradicionais de geração termelétrica no mundo, e 

com possibilidade efetiva de complementar a geração hidrelétrica no Brasil. 

2.2.4 Panorama mundial de utilização da Energia Eólica 

O Global Wind Energy Council (GWEC) é uma organização mundial 

que representa o setor de energia eólica. A associação publica anualmente o 

relatório Global Wind Statistics, que reúne informações de capacidade eólica 

instalada no mundo. 

De acordo com o Global Wind Statistics, em 2017 foram adicionados 

aproximadamente 52 MW à capacidade eólica global, totalizando 539.581 MW. 

O acréscimo representa um crescimento de aproximadamente 11% em relação 

a 2016 (GWEC, 2018), conforme Figura 2. 
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Figura 2 - Evolução da capacidade eólica instalada no mundo 

 

Fonte: Adaptado de GWEC (2018) 

 

A China vem liderando o ranking de capacidade instalada desde 

2010, quando ultrapassou os Estados Unidos, e, hoje, responde por 35% da 

capacidade instalada mundial, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 - Capacidade total instalada por país em 2017 

 

Fonte: Adaptado de GWEC (2018) 

 

O Brasil entrou no ranking dos 10 países com maior capacidade 

eólica instalada em 2014, com 5,9 GW instalados. Desde 2015, quando 

ocupava a décima colocação, o país vem subindo uma posição por ano. 

Em 2017, o Brasil alcançou a oitava posição e, com 

aproximadamente 12,76 GW instalados, responde por 2% da capacidade 

mundial, conforme Figura 3. A ABEEólica (2018b) informou que em novembro 

de 2018 o país atingiu 14 GW de potência instalada de energia eólica e 
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ultrapassou a atual sétima colocada, a França, com aproximadamente 13,76 

GW instalados. 

Segundo a ABEEólica (2018b), “até 2024, serão instalados mais 

4,46 GW em 186 novos parques eólicos, levando o setor à marca de 18,80 

GW, considerando apenas leilões já realizados e contratos firmados no 

mercado livre”. 

No ranking do acréscimo de capacidade eólica instalada em 2017 o 

Brasil ocupa o 6º lugar, com a adição de 2.022 MW, montante similar ao ano 

anterior, 2.014 MW. O país desceu uma posição em 2017 devido ao acréscimo 

de capacidade do Reino Unido, que adicionou 4.270 MW, subindo de nono 

para quarto lugar, conforme Figura 4. 

 

Figura 4 - Acréscimo de capacidade instalada em 2017 

 

Fonte: Adaptado de GWEC (2018) 

 

2.2.5 Panorama nacional de utilização da Energia Eólica 

2.2.5.1 Histórico e Perspectivas Futuras da Energia Eólica 

A primeira experiência com energia eólica no Brasil foi no ano de 

1992, com a operação comercial do primeiro aerogerador instalado, resultado 

de uma parceria entre o Grupo de Energia Eólica da Universidade Federal de 
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Pernambuco (UFPE) e a Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), com 

financiamento do instituto de pesquisa dinamarquês Folkecenter. A turbina de 

75 kW, instalada no arquipélago de Fernando de Noronha, no estado de 

Pernambuco, foi a primeira a entrar em operação comercial na América do Sul, 

conforme Figura 5 (ANEEL, 2005; ABEEÓLICA, 2018c). 

 
Figura 5 - Primeira turbina eólica instalada no Brasil 

 

Fonte: ANEEL (2005) 

 

Nos dez anos seguintes, seguiu-se a exploração da fonte eólica, 

porém ainda com usinas de pequena potência, devido aos elevados custos da 

tecnologia e à falta de incentivos governamentais (ABEEÓLICA, 2018c). 

Em 2002, surge o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

(PROINFA), instituído pela Lei nº 10.438/2002, com o objetivo de estimular o 

aumento da participação de fontes alternativas na matriz de geração elétrica. O 

programa foi dividido em duas etapas. A primeira objetivava a implantação de 

3.300 MW de capacidade no Sistema Interligado Nacional (SIN), com base em 

fontes eólicas, de biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). E a 

segunda pretendia fazer com que essas fontes atendessem 10% do consumo 

anual de energia elétrica no país no horizonte de 20 anos (ANEEL, 2017; 

BRASIL, 2002a). 

Segundo Tolmasquim (2016, p. 241-242):  
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Além da criação do PROINFA, a Lei nº 10.438/2002 alterou o artigo 
26 da Lei nº 9.427 de 26 de dezembro de 1996, instituindo a redução 
de 50% às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão 
(TUST) e de distribuição (TUSD) incidindo na produção e no consumo 
da energia associado à geração eólica. Esse subsídio cruzado foi um 
auxílio adicional à viabilização da geração eólica no Brasil. 

 

Em 2009 foi realizado o primeiro leilão para contratação de energia 

proveniente exclusivamente de empreendimentos de fonte eólica, o Leilão de 

Energia de Reserva (LER). De acordo com Tolmasquim (2016, p. 242), “nesse 

leilão foram habilitados 339 empreendimentos, totalizando 10.005 MW, sendo 

contratados 1.805 MW de 71 empreendimentos ao valor médio da época de 

148,39 R$/MWh”. Desde então ocorreram mais 19 leilões ofertando essa fonte, 

dentre eles 5 LER, 2 Leilões de Fontes Alternativas (LFA) e 12 Leilões de 

Energia Nova (LEN) (ABEEÓLICA, 2018c). 

O preço médio final do leilão demonstra a competitividade da 

energia eólica frente às outras fontes. No leilão A-6 de 2017, por exemplo, o 

preço médio para as eólicas fechou em R$ 98,62/MWh, bem inferior às PCHs, 

térmicas movidas a biomassa e térmicas a gás natural, que foram negociados a 

um preço médio de R$ 219,20/MWh, R$ 216,82/MWh e R$ 213,46/MWh, 

respectivamente (ANEEL, 2018). 

2.2.5.2 Matriz Elétrica e Capacidade Instalada 

“De uma forma geral a matriz elétrica pode ser definida como sendo 

um conjunto de fontes distintas que ofertam internamente energia [...]” 

(ALVAREZ; MOTA, 2010, p. 136). 

A matriz elétrica brasileira é caracterizada por ser 

predominantemente hidrotérmica e é uma das mais limpas do mundo. Em 

2018, as fontes renováveis representam 82,4% da capacidade instalada e só a 

hidrelétrica responde por mais de 60% desse montante, conforme Figura 6. A 

eólica responde por 9% do total, com capacidade instalada de 14,3 GW, e 

alcançou a capacidade da Itaipu, maior hidrelétrica do país, com 14 GW 

instalados (ABEEÓLICA, 2018b). A potência instalada de energia eólica no 

país já ultrapassou a do petróleo e do gás natural, grandes fontes 
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convencionais de geração termelétrica. Além disso, se aproxima ainda mais da 

biomassa, que corresponde a 9,2% da matriz, equivalente a 14,7 GW de 

potência instalada (ABEEÓLICA, 2018d). 

 

Figura 6 - Matriz Elétrica Brasileira em 2018 (GW) 

 

Fonte: Adaptado de ABEEólica (2018d) 

 

A Figura 7 apresenta a evolução da capacidade instalada no Brasil 

de 1970 a 2016. De acordo com o boletim informativo Capacidade Instalada de 

Geração Elétrica, “a capacidade instalada (CI) de geração elétrica no Brasil, ao 

final de 2016, atingiu o montante de 150,4 GW [...], com 9,5 GW de expansão 

sobre 2015” (MME, 2017b, p. 1). 

 

Figura 7 - Capacidade instalada 

 

Fonte: Adaptado de MME (2017b) 
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Já a Figura 8 detalha a estrutura da capacidade instalada, separada 

por fontes de geração, e reforça a identidade hidrotérmica do sistema elétrico 

nacional. 

 

Figura 8 - Estrutura da capacidade instalada (GW) 

 

Fonte: MME (2017b) 

 

Segundo o MME (2017b, p. 2) “a participação da geração hidráulica 

foi sempre preponderante no período, variando de 87,4% em 1996 (máxima) a 

64,5% em 2016 (mínima)”. Entretanto, devido à diversificação da matriz elétrica 

brasileira com a inserção de fontes alternativas, a participação dessa fonte vem 

reduzindo cada vez mais. 

Nota-se o crescimento da capacidade eólica a partir de 2009, ano 

em que foi realizado o primeiro leilão ofertando essa fonte. 

A Figura 9 compara a capacidade instalada do Brasil, em 2016, com 

o restante do mundo, destacando a parcela renovável.  

 

Figura 9 - Capacidade Instalada no Mundo e no Brasil em 2016 (%) 

 

Fonte: Adaptado de MME (2017b) 
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O Departamento de Informações e Estudos Energéticos (DIE), da 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE), do MME, 

indica que, em 2016, “a capacidade instalada mundial de geração elétrica ficou 

próxima de 6.450 GW” (MME, 2017b, p. 8), sendo que apenas 33% 

correspondem a fontes renováveis, conforme Figura 9. Esse baixo percentual é 

um reflexo da dependência mundial por fontes fósseis.  

Já no cenário brasileiro, observa-se novamente a expressiva 

participação de fontes renováveis na capacidade instalada, já que dos 150,4 

GW de capacidade em 2016, 80,6% correspondem a fontes renováveis de 

energia.  

A expansão da capacidade instalada mundial em 2016 foi de 188 

GW, sendo 72% de renováveis, na qual “solar e eólica respondem por mais da 

metade da expansão (55%). No Brasil, as renováveis responderam por 90% da 

expansão” (MME, 2017b, p. 8) e as fontes solar e eólica representam 26% (2,5 

GW) desse total, sendo a eólica responsável por 2,01 GW. 

A Figura 10 e a Figura 11, retiradas do boletim do Plano Decenal de 

Expansão de Energia (PDE) 2026, expressam as informações anteriormente 

apresentadas. De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o 

PDE é um documento informativo com o objetivo de indicar as perspectivas de 

expansão futura do setor energético e elétrico em um horizonte de dez anos 

(EPE, 2017). 

 

Figura 10 - Potência instalada de geração em 2016, no Brasil 

 

Fonte: Adaptado de MME (2017a) 
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Segundo o MME (2017a), “a capacidade instalada brasileira de 

geração elétrica chega a 222 GW [...] em 2026, registrando uma expansão de 

71,6 GW sobre 2016 [...]. Com a importação e a E&P [exploração e produção] 

de petróleo, a oferta de potência chega a 229 GW em 2026”. 

 

Figura 11 - Expansão da potência instalada de geração até 2026, no Brasil 

Fonte: Adaptado de MME (2017a) 

 

A Figura 11 indica que as fontes renováveis serão responsáveis por 

75% desse crescimento, sendo que o maior acréscimo será proveniente da 

fonte eólica, pois responderá por 26% dessa expansão, com 18,5 GW de 

incremento de capacidade. Em seguida a hidrelétrica, com incremento de 13,8 

GW, mantendo a liderança na matriz elétrica (47,4%) e depois a solar, que 

responde por um significativo acréscimo de 12,9 GW. 

Em 2026 a capacidade eólica atingirá 28,6 GW e representará 

aproximadamente 13% da capacidade instalada total, tornando-se a segunda 

fonte com maior participação na matriz elétrica brasileira. 

2.2.5.3 Potencial e Capacidade Instalada Eólica no Brasil 

Segundo Amarante et al. (2001), autores do atlas do potencial eólico 

brasileiro, estima-se que o potencial de energia eólica onshore disponível no 

país seja de 143,5 GW. A análise considerou turbinas eólicas instaladas em 
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torres a 50 metros de altura e velocidade média anual do vento igual ou 

superior a 7,0 m/s. A região Nordeste concentra o maior potencial eólico, com 

75 GW, seguida pelas regiões Sudeste, com 29,7 GW; Sul, com 22,8 GW; 

Norte, com 12,8 GW e o Centro-Oeste, com potencial de 3,1 GW, conforme 

Figura 12. 

 

Figura 12 - Potencial eólico estimado para vento médio anual igual ou superior a 7,0 m/s 

 

Fonte: Amarante et al. (2001)  

 

Contudo, estudos mais recentes indicam um potencial eólico muito 

superior. De acordo com o Setor Energético (2015), o DEWI (Deutsches 

Windenergie-Institut) “[...] estima que o potencial eólico brasileiro é de 500 GW, 

considerando os últimos desenvolvimentos tecnológicos. A estimativa não inclui 

o potencial eólico de projetos offshore”. 

De acordo com a ABEEólica (2018d), o vento ideal para geração de 

energia elétrica deve ser unidirecional, constante e ter velocidade estável. E 

ventos com essas características são encontrados em abundância nas regiões 

Nordeste e Sul do país.  

Atualmente o Brasil possui parques eólicos em 12 estados 

brasileiros e conta com mais de 7.000 aerogeradores em operação. São mais 
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de 14 GW de capacidade instalada em 568 parques, concentrados 

principalmente nas regiões Sul e Nordeste, a qual corresponde a 

aproximadamente 85% da capacidade instalada nacional (ABEEÓLICA, 2018d, 

p. 2). Dos cinco estados no topo do ranking, quatro estão localizados nessa 

região e juntos correspondem a aproximadamente 77% da capacidade 

instalada total, conforme Figura 13. 

 

Figura 13 - Capacidade instalada e número de parques por Estado 

 

Fonte: Adaptado de ABEEólica (2018d) 

 

A Figura 14 mostra a evolução da capacidade instalada de energia 

eólica no Brasil na última década e a perspectiva para os próximos anos, 

considerando contratos firmados em leilões já realizados e no mercado livre 

(ABEEÓLICA, 2018d, p. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

Figura 14 – Evolução da Capacidade Instalada (MW) de Energia Eólica no Brasil 

 

Fonte: Adaptado de ABEEólica (2018d) 

2.2.5.4 Geração de Energia Elétrica por meio de usinas Eólicas no Brasil  

Segundo o Boletim Anual de Geração da ABEEólica (2018a), em 

2017 foram gerados 42,25 TWh de energia eólica, valor que representa um 

crescimento de 27,45% em comparação a 2016. A associação informa que “a 

geração média de 2017 foi de 4.815,3 MW médios e o recorde foi em 

setembro, quando a geração atingiu a marca de 7.156,5 MW médios” 

(ABEEÓLICA, 2018a, p. 8).  

De acordo com o boletim, no dia 10 de setembro de 2017, 70,45% 

da energia consumida no Nordeste veio das eólicas, com fator de capacidade 

de 71,21%. Nesse mesmo dia, a geração eólica supriu 14,36% da energia 

consumida no Sistema Interligado Nacional, com fator de capacidade de 

69,88% (ABEEÓLICA, 2018a). Essas quebras de recordes de abastecimento 

de carga são reflexos do crescimento expressivo da fonte no país. 

Nota-se como a geração eólica se caracteriza como complementar a 

geração hidrelétrica na região Nordeste, pois os picos de geração eólica 

normalmente ocorrem no período seco, referente aos meses de maio a 

novembro (ANEEL, 2012), quando os níveis de reservatórios das hidrelétricas 

estão reduzidos. 

A Figura 15 ilustra essa característica de complementaridade por 

meio da comparação entre a vazão do Rio São Francisco e os períodos de 

ocorrência dos ventos típicos do Nordeste. 



35 

 

 

Figura 15 - Complementaridade entre a geração hidrelétrica e eólica no Nordeste 

 

Fonte: ANEEL (2005) 

2.2.5.5 Futuro da Geração Eólica no Mundo e no Brasil 

O relatório New Energy Outlook (NEO) 2018, elaborado pela 

organização Bloomberg New Energy Finance (BNEF), reúne estudos de 

diversos especialistas acerca das perspectivas futuras para a geração e 

utilização de energia no mundo, e os resultados da pesquisa são apresentados 

a seguir. Segundo o BNEF (2018, p. 4), “até 2050, as renováveis fornecerão 

87% de energia elétrica na Europa, 55% nos Estados Unidos, 62% na China e 

75% na Índia” (tradução minha). 

A Figura 16 apresenta a matriz de geração elétrica mundial no 

período de 1970 a 2050, sendo que os montantes à esquerda da divisão 

pontilhada correspondem ao histórico registrado, enquanto os valores à direita 

representam a previsão da matriz elétrica mundial para os próximos trinta anos. 
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Figura 16 - Matriz de geração elétrica mundial 

 

Fonte: BNEF (2018) 

 

Observa-se a tendência de diminuição na utilização de fontes 

convencionais (carvão mineral, gás e óleo), devido ao esgotamento de 

combustíveis fósseis, ao alto custo de produção e à necessidade de 

desenvolvimento sustentável. Em 2050, essas fontes responderão por apenas 

29% da matriz elétrica. Entretanto, a fonte nuclear tem sua participação pouco 

reduzida, devido à necessidade de sua utilização em países com baixo 

aproveitamento de alternativas renováveis. 

Já as fontes renováveis (hidrelétrica, eólica, solar e outras), que hoje 

representam menos de 30% da matriz elétrica mundial, têm um futuro 

promissor e aumentarão sua participação para 64% em 2050, sendo que a 

eólica e a solar responderão por 48% desse montante.  

Esse aumento expressivo da participação da eólica deve-se à 

redução dos custos referentes à construção, operação e manutenção das 

usinas eólicas em terra (onshore) e no mar (offshore). Os custos das turbinas já 

reduziram 32% desde 2010, e a previsão é que os custos diminuam ainda mais 

com a fabricação de modelos cada vez mais eficientes (BNEF, 2018). 

Contudo, o aspecto econômico não é a única razão para o 

investimento na energia eólica. Aspectos sociais (como por exemplo, geração 

de empregos) e ambientais também potencializam o desenvolvimento dessa 

fonte, assim como de outras renováveis. Um fator ambiental preocupante é a 

água, que é um elemento fundamental na produção de energia convencional. 
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De acordo com a edição de 2016 do relatório Global Wind Energy Outlook 

(GWEO), desenvolvido pelo GWEC (2016, p. 8), “durante a geração de energia 

[elétrica], a energia solar utiliza 200 vezes menos água que uma usina de 

carvão para produzir a mesma quantidade de eletricidade. E a geração eólica 

não requer a utilização de água” (tradução minha). Outros pontos ambientais a 

se considerar são a poluição do ar e a mudança climática. De acordo com o 

GWEC (2016), a expansão das renováveis contribui para a redução da 

emissão nociva de poluentes, matéria particulada, compostos orgânicos 

voláteis e dióxido de enxofre (SO2). Se sua participação na matriz elétrica 

mundial dobrasse, a consequente redução desses poluentes poderia salvar até 

4 milhões de vidas por ano até 2030. 

Além de mostrar uma visão geral do contexto de energia renovável 

mundial, o relatório GWEO apresenta quatro cenários para diversos aspectos 

relacionados ao futuro da fonte eólica (GWEC, 2016). Considerando apenas o 

cenário “IEA New Policies Scenario (NPS)”, elaborado pela Internacional 

Energy Agency (IEA) e o “GWEC Advanced Scenario”, projetado pelo próprio 

GWEC, já é possível traçar tendências futuras envolvendo a energia eólica. 

De acordo com o primeiro cenário, o mais conservador, a 

capacidade eólica instalada no mundo em 2030 e 2050 será de 1.260 GW e 

2.870 GW, respectivamente. Isso quer dizer que a capacidade eólica instalada 

em 2050 será aproximadamente 5,3 vezes maior em relação à de 2017. 

Enquanto que o segundo cenário tem uma perspectiva mais otimista, 

estimando a potência instalada em 2030 e 2050 no valor de 2.110 GW e 5.806 

GW, respectivamente (GWEC, 2016). 

Em todos os cenários para o ano de 2030, a China é a região líder 

no ranking de capacidade eólica instalada no mundo, respondendo por mais de 

30% em todos os casos. E estima-se que a região da América Latina será 

responsável por 3 a 8% do montante total (GWEC, 2016). 

No cenário brasileiro, a matriz elétrica seguirá a tendência mundial. 

Como apresentado anteriormente, o país detém um potencial eólico de 500 

GW, superior ao triplo da demanda atual por energia elétrica. 
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Esse potencial refere-se somente à configuração das usinas eólicas 

já implantadas no país, as usinas onshore. Entretanto, em setembro de 2018 a 

empresa norueguesa Equinor e a Petrobrás realizaram uma parceria com o 

propósito de estudarem a viabilidade de parques eólicos offshore no Brasil. 

Inicialmente, os projetos serão apenas de caráter experimental, uma vez que 

não há legislação no Brasil referente a essa tecnologia (TEIXEIRA, 2018; 

TERRA, 2018). 

Contudo, a Petrobrás já possui um projeto piloto em Guamaré, no 

Rio Grande do Norte, que “[...] deverá operar em 2022. Ela vai ser composta 

por um aerogerador de 6 MW a 10 MW. A estatal está fazendo o levantamento 

dos ventos no mar há três anos” (TEIXEIRA, 2018). 

Portanto, conforme contextualizado nas seções anteriores, o Brasil 

expandirá sua matriz elétrica baseada em fontes renováveis, sendo que a 

eólica será a fonte mais relevante. Ela apresentará o maior crescimento dentre 

as fontes renováveis, respondendo por aproximadamente 13% da capacidade 

instalada até 2026 (MME, 2017a). 

2.2.6 Componentes de uma central eólica 

As centrais eólicas (ou parques eólicos) são compostas basicamente 

por turbinas eólicas, também conhecidas como aerogeradores, “[...] e os itens 

de infraestrutura do parque eólico, como fundações e os equipamentos 

necessários para conexão à rede elétrica, tais como: transformadores, 

subestação, cabos e inversores” (ABDI, 2014, p. 11). 

Os componentes de um aerogerador são ilustrados na Figura 17 e 

as funções dos principais são descritas no  

Quadro 1. 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

Figura 17 - Desenho esquemático de um aerogerador tradicional 

 

Fonte: ANEEL (2005) 

 

Quadro 1 - Função dos componentes 
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Fonte: Garbe, Mello e Tomaselli (2014) 

2.2.7 Potência do aerogerador eólico 

Através do giro das pás, acopladas no cubo do rotor, a energia 

cinética dos ventos é capturada e transmitida ao eixo, que transfere essa 

energia para o gerador, o qual converte a energia mecânica em elétrica 

(TOLMASQUIM, 2016). 

A potência extraída de uma turbina eólica é expressa pela equação 

a seguir (PINTO, 2014, p. 87). 

 

 
𝑃 =

1

2
 𝜌 𝐶𝑃 𝐴 𝑉3 

(1) 

 

Onde: 

P = potência extraída de uma turbina eólica [W]; 

ρ = densidade do ar [kg/m3]; 

Cp = coeficiente aerodinâmico de potência do rotor;  

A = área varrida pelas pás do rotor [m2];  

V = velocidade do vento [m/s]. 

2.2.8 Fator de capacidade de usinas eólicas 

Segundo Amaral (2011, p. 36): 

O fator de capacidade é uma forma de avaliar o potencial eólico da 
região, e pode ser interpretado como o percentual de aproveitamento, 
efetivo ou estimado, do total da potência máxima instalada. Portanto 
seu cálculo depende das características do aerogerador instalado e 
das características do local. 

 

De forma prática, “o fator de capacidade da fonte eólica representa a 

proporção entre a geração efetiva da usina em um intervalo de tempo e a 
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capacidade total no mesmo ínterim” (ABEEÓLICA, 2018a) e pode ser calculado 

conforme Equação 2 (CUSTÓDIO, 2009; PINTO, 2014). 

 

 
𝐹𝐶 =

𝐸𝐴𝑃

8.760 𝑥 𝑃𝑛
 

(2) 

 

Onde: 

FC = Fator de Capacidade [adimensional ou %, se multiplicado por 

100]; 

EAP = Energia anual produzida ou estimada [MWh]; 

8.760 = Número de horas do ano; 

Pn = Potência nominal da turbina eólica [MW]. 

 

A Figura 18 lista as 10 maiores usinas de geração eólica até 

dezembro de 2016 e seus respectivos fatores de capacidade. Nota-se 

novamente a predominância da região Nordeste, já que 8 das 10 maiores 

usinas de geração eólica estão distribuídas em estados dessa região. 

 

Figura 18 - As 10 maiores usinas de geração eólica (dez/2016) 

 

Fonte: Adaptado de MME (2017b) 

 

Conforme o Boletim Anual de Geração da ABEEólica (ABEEÓLICA, 

2017), o valor médio do fator de capacidade em 2016 foi 40,7%, incluindo os 
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parques eólicos adquiridos no PROINFA, cujo FC médio foi igual à 29,0%. 

Desconsiderando o PROINFA e levando em conta apenas os parques eólicos 

com tecnologia mais recente, o valor médio correspondeu a 41,6%. 

A Figura 19 ilustra a evolução do fator de capacidade, bem como da 

capacidade instalada eólica no Brasil até 2016. 

 

Figura 19 - Potência instalada e Fator de capacidade eólico 

 

Fonte: MME (2017c) 

 

Segundo o MME (2017d), “de 2000 para 2016 o Brasil passou de um 

FC médio de 20% para 41,6%. No mundo, esses indicadores foram de 22% e 

24,7%, respectivamente”. 

2.2.9 Estrutura de receitas de projetos de geração eólica 

2.2.9.1 Receitas com a venda de energia elétrica 

As receitas com a venda de energia elétrica de um empreendimento 

eólico são oriundas de contratos de longo prazo estabelecidos em leilões ou de 

contratos bilaterais firmados no mercado spot (ABREU, 2008). Essas receitas 

dependem diretamente da energia produzida pela usina, que por sua vez, 

depende do Fator de Capacidade (FC) da mesma. 

A energia anual produzida (EAP) por uma usina eólica é obtida 

multiplicando a capacidade instalada da mesma (MW) pelo seu fator de 

capacidade, conforme Equação 3. 
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 𝐸𝐴𝑃 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝐹𝐶 𝑥 8.760 (3) 

 

Com isso, as receitas anuais com a venda da energia elétrica são 

obtidas multiplicando a energia anual produzida (MWh.ano) pelo preço da 

energia contratada (R$/MWh), conforme Equação 4. 

 

 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒. 𝑒. = 𝐸𝐴𝑃 𝑥 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (4) 

 

Devem ser subtraídas dessa receita as “perdas relativas a paradas 

forçadas ou programadas, assim como a energia necessária para o próprio 

funcionamento do sistema, perdas internas na rede até a subestação de 

conexão [...]” (DALBEM, 2010, p. 77). 

2.2.9.2 Receitas com a venda de créditos de carbono 

Outra fonte de receita de um empreendimento eólico é a venda de 

créditos de carbono1. Conforme Senter (2011), define-se um preço de venda 

baseado também na energia produzida pela usina. Dessa forma, as receitas 

anuais com a venda de créditos de carbono são obtidas por meio da Equação 

5, onde o preço de venda dos créditos de carbono é dado em R$/MWh. 

 

 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐. 𝑐. = 𝐸𝐴𝑃 𝑥 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑐. 𝑐. (5) 

 

                                            

1 Apenas usinas com projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

que possuem o Certificado de Emissão Reduzida (CER) podem comercializar esse crédito 

(CGEE, 2010). 
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2.2.10 Estrutura de custos de projetos de geração eólica 

Os principais custos no fluxo de caixa de um projeto de geração de 

energia eólica são os custos de investimento inicial, de operação e manutenção 

(O&M), encargos de transmissão, financiamento, impostos e taxas. 

“No caso da energia eólica não há dependência do custo de 

combustível, mas o custo [unitário] de investimento [(R$/MW)] é maior que o 

das fontes convencionais” (SENTER, 2011, p. 27). 

2.2.10.1 Investimento inicial 

De acordo com Senter (2011, p. 53), “os investimentos iniciais 

englobam estudo de viabilidade técnica, negociações e desenvolvimento, 

projetos de engenharia, custos dos equipamentos, infraestrutura e despesas 

diversas”.  

Os primeiros custos de um projeto de geração eólica são referentes 

aos estudos de viabilidade técnica do local (medição da velocidade do vento, 

avaliação dos impactos ambientais, entre outros), aos custos de projetos de 

engenharia e às negociações de empréstimos com financiadores, de condições 

de contratos com proprietários de terrenos, entre outras (FADIGAS, 2011). 

Os equipamentos são os custos mais significativos e correspondem 

a aproximadamente 80% do custo total do empreendimento, e como o 

aerogerador é o principal equipamento de uma central eólica, representa, 

portanto, o maior custo do projeto (TOLMASQUIM, 2016). Considera-se como 

custo de equipamento o custo de aquisição e transporte do aerogerador até o 

local de instalação (FADIGAS, 2011). 

O custo do aerogerador depende dos custos dos elementos que o 

compõem e varia conforme a potência do gerador, altura da torre, diâmetro do 

rotor, entre outros parâmetros (FADIGAS, 2011). Em média, a torre representa 

aproximadamente 20 a 25% do custo do aerogerador, a nacele 35 a 50%, 

enquanto o rotor responde por 20 a 30% (ABDI, 2014). 
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Os custos com a infraestrutura e instalação dos equipamentos 

incluem os serviços de: “preparação do terreno, fundação da torre, 

levantamento, montagem e comissionamento, conexão com a rede elétrica e 

sistema de monitoramento” (FADIGAS, 2011, p. 227). 

Além dos principais custos da fase inicial, “as demais despesas 

envolvidas em um projeto completo de implementação de centrais eólicas 

podem ser computadas como despesas diversas, despesas de treinamentos, 

viagens e acomodações, entre outras” (FADIGAS, 2011, p. 231). 

2.2.10.2 Custos de operação e manutenção – O&M 

Dutra (2001, p. 208) afirma que “durante toda a vida útil das turbinas 

eólicas, custos de operação e manutenção dos equipamentos deverão fazer 

parte do orçamento anual das despesas desembolsadas além das taxas 

contábeis e legais envolvidas no comércio de energia”. 

A manutenção de um empreendimento eólico pode ser classificada 

em manutenção preventiva e manutenção corretiva. A primeira é realizada 

regularmente e consiste na inspeção e revisão dos componentes do 

aerogerador. Já a manutenção corretiva é realizada apenas após a ocorrência 

pontual de alguma avaria em um ou mais componentes (FADIGAS, 2011). 

Muitas vezes os custos de Operação e Manutenção (O&M) são 

informados pelos fabricantes dos equipamentos (GARBE; MELLO; 

TOMASELLI, 2014). 

De acordo Fadigas (2011, p. 237), os custos de O&M podem ter 

duas configurações principais: 

Como uma porcentagem do preço de compra; portanto, para 
máquinas mecânicas ou elétricas frequentemente se assume, via de 
regra, que algo em torno de 2 a 3% dos custos de capital são gastos 
anualmente com O&M. 

Em termos de custo unitário, isso é, uma soma em R$/MWh que deve 
ser adicionada ao custo unitário de geração. 
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No trabalho proposto, os custos de O&M são calculados com base 

na segunda configuração apresentada, conforme Equação 6. 

 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂&𝑀 = 𝐸𝐴𝑃 𝑥 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑂&𝑀 (6) 

 

2.2.10.3 Custo pelo uso do Sistema de Transmissão 

Outro custo fixo é referente ao uso do Sistema de Transmissão (ST), 

uma vez que a usina eólica deve estar conectada ao ST para que a energia 

chegue até os centros de consumo.  

Os empreendimentos de geração de energia eólica com até 30 MW 

de potência instalada recebem desconto de 50% no valor da Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão (TUST), conforme a Lei nº 10.438/2002 (BRASIL, 

2002a). 

Desse modo, o custo anual pelo uso do Sistema de Transmissão é 

obtido multiplicando a capacidade instalada da usina (kW) pela TUST 

(R$/kW.ano), conforme a Equação 7. 

 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑆𝑇 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑇𝑈𝑆𝑇 (7) 

 

2.2.10.4 Financiamento 

De acordo com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social) (BNDES, 2018a; 2018b), empreendimentos de geração 

eólica, assim como de outras fontes renováveis, tem a possibilidade de 

financiar até 80% do valor total do projeto. Esse apoio engloba estudos e 

projetos, obras civis, máquinas e equipamentos, entre outros itens. Atualmente 

há um período de carência de seis meses após o início de operação comercial 

da usina para amortização do financiamento e o prazo de pagamento depende 

de cada empreendimento. 
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Os financiamentos podem ser amortizados por meio de diferentes 

procedimentos, contudo os principais sistemas de amortização são: 

[...] o SAC (Sistema de Amortização Constante), em que as 
amortizações são constantes e as prestações não, e a tabela Price, 
em que as prestações são constantes, as amortizações são variáveis, 
os juros decrescem e as amortizações crescem ao longo do tempo 
(ASSAF NETO; LIMA, 2017, p. 61). 

 

Os juros cobrados a empreendimentos eólicos incluem o custo 

financeiro, referente à Taxa de Longo Prazo – TLP (firmado em 7,4% para 

contratos assinados em outubro de 2018), a Remuneração do BNDES (1,3% 

ao ano para solicitação feita diretamente ao BNDES ou 1,45% ao ano para 

solicitação feita por meio de instituição financeira credenciada pelo BNDES) e a 

Taxa de risco de crédito (BNDES, 2018a; BNDES, 2018b). 

2.2.10.5 Taxas 

Há outras taxas que incidem sobre a receita da usina eólica. Nesse 

trabalho, será considerada a taxa de fiscalização ANEEL, definida em 0,5% da 

receita bruta (SENTER, 2011). 

E conforme a Lei nº 9.991/2000 (BRASIL, 2000), as empresas de 

geração de energia elétrica devem investir no mínimo 1% da receita bruta 

anual em pesquisa e desenvolvimento (P&D) do setor elétrico. 

 

2.2.10.6 Impostos 

Os impostos deduzidos da receita bruta são: o Programa de 

Integração Social (PIS) e a Contribuição para Financiamento de Seguridade 

Social (COFINS). Além disso, o Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Social 

do Lucro Líquido (CSLL) (FONTANET, 2012), são obtidos do lucro líquido 

referente à operação da usina. 
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A alíquota do PIS, determinada pela Lei nº 10.637/2002, é de 1,65% 

(BRASIL, 2002b) e a alíquota da COFINS, regulamentada pela Lei nº 

10.833/2003, é de 7,6% (BRASIL, 2003). 

A alíquota do IR é de 15%, mais o adicional de 10% caso o lucro real 

ultrapasse o valor anual de R$240.000,00. E a alíquota da CSLL para 

empresas de geração de energia elétrica é de 9% (BRASIL, 2017). 

O IR e a CSLL utilizam a mesma base de cálculo, apresentada na 

Equação 8. 

 

 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 − 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠    (8) 

 

O lucro líquido é composto pela receita com a venda de energia 

elétrica menos os custos de operação e manutenção, PIS e COFINS, taxas, 

custos com o uso do sistema de transmissão e investimentos com P&D. 

São deduzidos do lucro líquido os juros do financiamento, se houver, 

e a depreciação dos equipamentos da usina eólica. 

O método para o cálculo da depreciação utilizado no estudo de 

casos do próximo capítulo será a depreciação linear, pois possui formulação 

matemática simples e é utilizado pela maioria das empresas. A depreciação 

linear é calculada conforme a Equação 9, na qual o valor residual representa o 

valor esperado de venda do equipamento após o período de depreciação e em 

alguns casos pode ser igual à zero (SILVEIRA, 2010). 

 

 
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 =  

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖çã𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜
 (9) 

 

Com base nas seções apresentadas nesse capítulo, verifica-se a 

perspectiva futura de crescimento da geração eólica no Brasil e no mundo. 

Esse fato reforça a importância da realização de uma análise econômica 

consistente, partindo das metodologias tradicionais e se estendendo até a 

avaliação dos riscos associados aos projetos eólicos. 
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3 ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS DE GERAÇÃO 
EÓLICA 

São apresentados inicialmente nesse capítulo, os conceitos básicos 

da Matemática Financeira, os métodos tradicionais de análise de 

investimentos, bem como a análise de risco, com ênfase no método da Análise 

de Sensibilidade. Em seguida, destaca-se a análise econômica de projetos de 

geração eólica, identificando-se os elementos que são utilizados na construção 

do fluxo de caixa e também alguns trabalhos encontrados na literatura que 

exemplificam a avaliação da viabilidade econômica de projetos eólicos.  

3.1 ANÁLISE ECONÔMICA DE INVESTIMENTOS 

Após os estudos de viabilidade ambiental e técnica de um projeto de 

geração eólica, é fundamental a realização da análise econômica para 

validação desse investimento (TAVARES, 2016). O primeiro passo é construir 

seu fluxo de caixa, estimando suas entradas e saídas financeiras e, 

posteriormente, utilizar um ou mais métodos da Matemática Financeira para 

realização dessa análise. 

Nas subseções seguintes são apresentados os conceitos de fluxo de 

caixa, de Alternativa de Referência e Taxa Mínima de Atratividade (TMA), bem 

como os métodos tradicionais de análise de investimentos: o Tempo de 

Recuperação do Capital (Payback), o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa 

Interna de Retorno (TIR). Esses conceitos servirão como base teórica para 

entendimento do Capítulo 4. 

3.1.1 Fluxo de caixa 

Para Puccini (2011), “a elaboração do fluxo de caixa é indispensável 

na análise de rentabilidades e custos de operações financeiras, e no estudo de 

viabilidade econômica de projetos e investimentos”. 
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De acordo com Assaf Neto (2012, p.105), “um fluxo de caixa 

representa uma série de pagamentos [...] [e/ou] recebimentos que se estima 

ocorrer em determinado intervalo de tempo”. 

O fluxo de caixa pode ser representado por meio de tabelas e 

quadros ou graficamente, conforme figura a seguir (PUCCINI, 2011). 

 

Figura 20 - Representação do fluxo de caixa 

 

 

Fonte: Puccini (2011) 

 

Por convenção, admite-se que as “saídas de caixa correspondem 

aos pagamentos, têm sinais negativos e são representadas por setas 

apontadas para baixo” e que as “entradas de caixa correspondem aos 

recebimentos, têm sinais positivos e são representadas por setas apontadas 

para cima” (PUCCINI, 2011, p. 2). 

3.1.2 Alternativa de Referência e Taxa Mínima de Atratividade 

A Alternativa de Referência é uma alternativa de investimento 

disponível no mercado financeiro que remunera as aplicações do investidor a 

uma taxa de retorno conhecida. A taxa de retorno da Alternativa de Referência 

representa a taxa mínima de atratividade (TMA) do investidor (PUCCINI, 2011). 

A TMA, ou custo do capital próprio, é a taxa de referência da 

empresa ou investidor para aceitação ou rejeição de um projeto de 

investimento. Se o investidor possui seu capital em uma aplicação com 

determinada taxa de juros, essa será a taxa mínima exigida para que outros 

projetos sejam atrativos (PUCCINI, 2011). 
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Na avaliação econômica de projetos “a taxa mínima de atratividade é 

utilizada na comparação com a taxa interna do retorno do investimento, e como 

taxa de desconto no cálculo do valor presente líquido (VPL) do fluxo de caixa 

do investimento” (PUCCINI, 2011, p. 284). 

A TMA adotada pode ser diferente para cada investidor ou empresa, 

e “dentro de uma empresa pode haver mais de uma taxa mínima de 

atratividade dependendo das características do projeto e da unidade de 

negócios da empresa a que ele pertença” (PUCCINI, 2011, p. 285). 

Além disso, a TMA adotada pela empresa ou investidor pode levar 

em conta os riscos de que o projeto em análise tenha seu desempenho 

econômico afetado pelo desempenho do mercado. Em outras palavras, pode-

se acrescentar à TMA, um prêmio pelo risco, conforme considerado pela 

metodologia CAPM (Capital Asset Pricing Model), concebida por Willian 

Sharpe, John Lintner e Jan Mossin (WESTON; BRIGHAM, 2000, SÁ; 

MORAES, 2006). 

3.1.3 O Método do Tempo de Recuperação do Capital - Payback 

O tempo de recuperação de capital (Payback) “é o período de tempo 

necessário para recuperação do investimento inicial. O método do Payback é 

aplicado de duas formas: Payback simples e Payback descontado” 

(CARVALHO; CAMPOS, 2016, p. 452, grifo do autor). 

O Payback Simples (PBS) é pouco utilizado em análise de 

investimentos, pois informa o período de recuperação do investimento com 

base em fluxos de caixa simples, isto é, que não consideram a aplicação de 

uma taxa de juros e, portanto, não consideram o valor do dinheiro no tempo 

(GITMAN, 2010).  

Já o método do Payback Descontado (PBD) é mais preciso, uma vez 

que leva em conta o valor do dinheiro no tempo. É obtido através da 

comparação entre o valor do investimento inicial com o valor presente de cada 

parcela futura, descontada a uma taxa de juros (PUCCINI, 2011). 
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Portanto, por ignorar o valor do dinheiro no tempo, o PBS é sempre 

inferior ao PBD e, se baseado apenas na primeira técnica (que fornece um 

resultado mais otimista), o investidor poderá tomar uma decisão incorreta em 

relação à aceitação ou não do projeto. Desse modo, o PBD é priorizado, pois 

resulta em um valor mais próximo da realidade.  

Contudo, Puccini (2011, p. 283) afirma que o Payback “[...] não deve 

ser utilizado, de forma isolada, na tomada de decisão sobre alternativas de 

investimentos [...]”, pois apresenta algumas desvantagens significativas. Como 

mencionado anteriormente, não considera o valor do dinheiro no tempo, no 

caso do PBS. “Além disso, o método não se interessa pelos fluxos que ocorrem 

após a recuperação do investimento, não proporcionando assim uma visão do 

projeto como um todo” (SANVICENTE, 1987, p. 45). E, por fim, “[...] o período 

de corte [período referência para a aceitação ou rejeição do projeto] não tem 

relação com as condições do mercado. Ele depende do viés do gerente e, 

frequentemente, está defasado” (TITMAN; MARTIN, 2010, p. 87).  

Entretanto, o método pode ser utilizado para auxiliar na decisão de 

aceitação ou rejeição de um projeto de investimento. Deve-se rejeitar o projeto 

“[...] se o Payback calculado for superior ao período máximo aceitável pela 

empresa para começar a obter ganhos em seu investimento” (CARVALHO; 

CAMPOS, 2016, p. 453, grifo nosso), e deve-se aceitá-lo se o Payback for 

inferior ao período de corte da empresa. 

A determinação gráfica do Payback de um investimento é 

apresentada na Figura 21. 

 

Figura 21 - Determinação gráfica do Payback 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

n (meses, anos, ...)

VPL

Payback
XX



53 

 

 

No gráfico que representa a evolução do valor presente líquido do 

investimento em função do tempo, o Payback corresponde ao ponto de 

cruzamento com o eixo horizontal. O Payback pode ser obtido também por 

meio do cálculo do valor presente líquido acumulado do investimento, por 

interpolação linear dentro do intervalo em que o valor deixa de ser negativo e 

passa a ser positivo. 

3.1.4 O Método do Valor Presente Líquido - VPL 

Puccini (2011) define o Valor Presente Líquido (VPL) de um fluxo de 

caixa como sendo o valor presente de suas parcelas futuras, descontadas com 

uma taxa de juros (denominada de taxa de desconto), somadas à primeira 

entrada ou saída do fluxo de caixa, localizada no ponto zero. No caso de um 

projeto de investimento, essa primeira movimentação representa o 

investimento inicial, portanto é uma saída do fluxo de caixa e possui sinal 

negativo. 

O método consiste no cálculo do valor presente líquido do fluxo de 

caixa que representa o projeto de investimento, utilizando a TMA ou custo do 

capital próprio da empresa como taxa de desconto. 

Quando o VPL for positivo, deve-se investir no projeto, já que esse 

resultado indica a viabilidade econômica do mesmo, ou seja, que os ganhos 

futuros superam o investimento inicial, já que sua rentabilidade supera as 

expectativas da empresa. Por outro lado, um VPL negativo indica que o projeto 

é inviável (SIMIS, 2010), já que sua rentabilidade é inferior às expectativas. 

O VPL pode ser calculado por meio da Equação 10 (ASSAF NETO, 

2012). 

 

Sintetizada na Equação 11. 

𝑉𝑃𝐿 = [
𝑓𝑐1

(1 + 𝑖)
+

𝑓𝑐2

(1 + 𝑖)2 + ⋯ +
𝑓𝑐𝑛

(1 + 𝑖)𝑛] − 𝑓𝑐0 

(10) 
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𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝑓𝑐𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1

− 𝑓𝑐0 
 

(11) 

 

Em que:  

i = Taxa de desconto  

j = Período do fluxo de caixa, variando de 1 a n 

fcj = Fluxo de caixa no período j 

fc0 = Fluxo de caixa no período 0, ou seja, o investimento inicial 

3.1.5 O Método da Taxa Interna de Retorno - TIR 

Nas palavras de Puccini (2011, p. 136), “a Taxa Interna de Retorno 

(TIR) [...] de um fluxo de caixa é a taxa de desconto que faz seu valor presente 

líquido ser igual a zero”. Isto é, a TIR indica qual é o valor da taxa de juros para 

que o investimento inicial seja retornado. Se a TIR for maior que a TMA ou o 

custo do capital próprio, o projeto em análise deve ser considerado viável 

economicamente, por apresentar uma rentabilidade que supera as expectativas 

da empresa ou do investidor. 

O cálculo da TIR é expresso pela Equação 12 (ASSAF NETO, 

2012). 

 

Sintetizada na Equação 13. 

 

𝑓𝑐0 = ∑
𝑓𝑐𝑗

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑗

𝑛

𝑗=1

  (13) 
 

 

Em que:  

TIR = Taxa Interna de Retorno  

 

𝑓𝑐0 =  
𝑓𝑐1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1 +
𝑓𝑐2

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2 +
𝑓𝑐3

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3 … +
𝑓𝑐𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛 
(12) 
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j = Período do fluxo de caixa, variando de 1 a n 

fcj = Fluxo de caixa no período j 

fc0 = Fluxo de caixa no período 0, ou seja, o investimento inicial 

3.2 INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE RISCO 

Os métodos de avaliação de investimento apresentados 

anteriormente (Payback, VPL e TIR) são determinísticos. “Eles têm essa 

denominação porque são baseados em dados estáticos, sem considerar 

possíveis desvios nos valores projetados. Portanto, eles não consideram 

diretamente o risco associado à projeção [das variáveis do fluxo de caixa]” 

(CORREIA NETO, 2009, p. 197). 

Segundo Botteon (2009, p. 1), “as variáveis cujo valor exato não é 

conhecido são denominadas aleatórias. Devido ao fato de muitas das variáveis 

que intervêm na avaliação serem aleatórias, é necessário considerar o risco na 

avaliação de projetos”. 

Um projeto de investimento para implantação de uma central eólica 

tem duração de longo prazo e possui diversas incertezas associadas às 

variáveis técnicas e de mercado. Se determinada receita ou custo do projeto 

adotar valor diferente daquele previsto no fluxo de caixa, a rentabilidade do 

projeto será afetada, podendo até mesmo tornar-se inviável. Portanto, como os 

valores dessas variáveis, bem como o período em que ocorrem, não são 

conhecidos com certeza, o investidor deve reconhecer e incorporar o risco nas 

decisões do projeto (BOTTEON, 2009). 

3.2.1 Conceitos de Risco, Gerenciamento de Risco e Aversão ao Risco 

Nas palavras de Assaf Neto e Lima (2017, p. 196), “a ideia de risco 

[...] está diretamente associada às probabilidades de ocorrência de 

determinados resultados em relação a um valor médio esperado. É um 

conceito voltado para o futuro, que revela uma possibilidade de perda”. 
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Segundo Gitman (2010, p. 394): 

Em orçamento de capital, o termo risco refere-se à probabilidade de 
um projeto revelar-se inaceitável – ou seja, VPL < $ 0 ou TIR < custo 
de capital. Em termos mais formais, o risco no processo de 
orçamento de capital representa o grau de variabilidade dos fluxos de 
caixa. Os projetos com baixas chances de aceitação e grande 
amplitude de fluxos de caixa esperados são mais arriscados do que 
aqueles com elevada chance de aceitação e baixa amplitude de 
fluxos de caixa esperados. 

 

Portanto, considerando-se as incertezas associadas às variáveis do 

fluxo de caixa, torna-se necessário o gerenciamento dos riscos do projeto. 

Segundo o Project Management Institute (PMI) (2013, p. 309): 

O Gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de 
planejamento identificação, análise, planejamento de respostas e 
controle de riscos de um projeto. Os objetivos do gerenciamento dos 
riscos do projeto são aumentar a probabilidade e o impacto dos 
eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos 
negativos no projeto. 

 

De acordo com Weston e Brigham (2000, p. 578), existem três tipos 

de risco: 

Risco isolado: é o risco que um ativo teria se fosse o único de uma 
empresa; ele é medido pela variabilidade de seus retornos 
esperados.  

Risco da empresa (risco inerente à empresa): é o risco que não 
considera os efeitos da diversificação dos acionistas; é medido pelo 
efeito de um projeto sobre a variabilidade de lucros da empresa. 

Risco beta (de mercado): é a parte do risco de um projeto que não 
pode ser eliminada pela diversificação; é medido pelo coeficiente beta 
do projeto.  

Na subseção 3.2.2 são descritos resumidamente três métodos para 

avaliação do risco isolado, que é o próprio risco do projeto. Mensurá-lo permite 

obter uma noção do risco da empresa, uma vez que os tipos de risco estão 

correlacionados (WESTON; BRIGHAM, 2000).  

Geralmente, os investidores são avessos ao risco, isto é, têm um 

perfil mais conservador em relação aos seus investimentos e preferem evitar 

riscos. Esses investidores “[...] esperam receber taxas de retorno maiores 

sobre os investimentos de maior risco e taxas de retorno menores sobre 

investimentos de menor risco” (GITMAN, 2010, p. 13). Por outro lado, 
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investidores propensos ao risco aceitam menor rendimento devido ao aumento 

do risco. 

3.2.2 Métodos para avaliação do Risco Isolado ou de Projeto 

Nessa subseção são descritos três métodos para avaliação do risco 

associado a um projeto de investimento: Análise de Sensibilidade, Análise de 

Cenários e Simulação Monte Carlo. De acordo com Titman e Martin (2010, p. 

129), “as três ferramentas fornecem informações que o analista pode usar para 

entender os fatores-chave que levam o projeto ao sucesso ou fracasso”. 

A análise de sensibilidade, método que será utilizado para 

avaliação do risco no estudo de casos neste trabalho, “[...] é uma técnica de 

análise de risco em que variáveis-chave são alteradas e as mudanças 

resultantes no VPL e na TIR são observadas” (WESTON; BRIGHAM, 2000, p. 

580). 

A análise de cenários “[...] é uma técnica que ajuda os analistas a 

explorarem a sensibilidade do valor de um investimento sob diferentes 

situações ou cenários que podem surgir no futuro” (TITMAN; MARTIN, 2010, p. 

103). Botteon (2009, p. 8-9) explica que “os denominados cenários são 

combinações alternativas e coerentes das variáveis mais críticas do projeto. À 

diferença da análise de sensibilidade, a de cenários pode incorporar mais de 

duas variáveis”. 

Por fim, “a simulação Monte Carlo é uma técnica de análise de 

risco em que um computador é empregado para simular eventos futuros 

prováveis e, assim, estimar a distribuição de lucratividade e o fator de risco de 

um projeto” (WESTON; BRIGHAM, 2000, p. 596, grifo do autor). Segundo 

Titman e Martin (2010, p. 107), “a simulação é particularmente útil na análise 

de projetos, pois os resultados dos grandes projetos de investimento são, 

frequentemente, o resultado da interação dos fatores-chave”. 

A seguir, apresenta-se em maiores detalhes o método da Análise de 

Sensibilidade, utilizado nesse trabalho para a avaliação do risco de projetos de 

geração eólica. 
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3.2.3 Avaliação do risco de um projeto de investimento por meio de 
Análise de Sensibilidade 

A Análise de Sensibilidade, conforme a descrição na subseção 

anterior, é um método de avaliação de risco de projeto que mostra a 

sensibilidade de um índice de desempenho econômico (Payback, VPL, TIR, 

etc) em relação à variação de uma variável de entrada do fluxo de caixa, 

mantendo as demais inalteradas (WESTON; BRIGHAM, 2000).  

A análise inicia a partir de um caso básico, oriundo da construção do 

fluxo de caixa determinístico, isto é, formado por valores esperados de 

entradas e saídas de caixa (CORREIA NETO, 2009). Em seguida, situações 

alternativas são criadas a partir de variações percentuais, para mais ou para 

menos, em um componente do fluxo de caixa previamente escolhido. O 

objetivo é identificar a variação do índice de desempenho econômico com o 

aumento ou a redução desse componente e analisar os impactos na 

rentabilidade do projeto. 

Alguns questionamentos podem ser feitos nessa etapa de análise, 

como por exemplo, o que acontecerá com o VPL caso os custos aumentem 

20%? Qual será o novo valor do VPL? Se o projeto era viável no caso básico, o 

aumento de custos torna o projeto inviável? Se o projeto era inviável no caso 

básico, o aumento de receitas torna o projeto viável? 

Na análise de sensibilidade, consideram-se situações ou casos 

otimistas aqueles em que são realizadas variações negativas em componentes 

que reduzem a rentabilidade do projeto (custos) ou variações positivas em 

componentes que aumentam a rentabilidade do projeto (receitas). Enquanto 

que situações ou casos pessimistas são representados por variações positivas 

em componentes que reduzem a rentabilidade do projeto (custos) e também 

por variações negativas em componentes que aumentam a rentabilidade do 

projeto (receitas). 

 A partir dos valores pessimistas e otimistas dos índices de 

desempenho obtidos por meio da Análise de Sensibilidade, pode-se gerar um 

gráfico que representa a variação do índice econômico em análise, em função 
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da variação percentual da grandeza considerada, conforme exemplo da Figura 

22, que representa a variação do VPL de um projeto em função de variações 

percentuais de ± 20% nas receitas com as vendas associadas ao mesmo. 

 

Figura 22 - Variação do VPL de um projeto em função de variações percentuais nas receitas 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Observa-se nesse caso, uma sensibilidade linear ou simétrica que 

permite modelar a relação entre VPL e receitas por meio da equação da reta: 

 

 𝑉𝑃𝐿 = 𝑚 .  ∆𝑟𝑒𝑐 ± 𝑏 (14) 

 

Onde: 

m = coeficiente de inclinação da reta; 

∆rec = variação percentual da receita; 

b = intercepto. 

 

O coeficiente de inclinação da reta é obtido pela Equação 15. 

 

 

𝑚 =
𝑉𝑃𝐿𝑜𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 − 𝑉𝑃𝐿𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜

∆𝑟𝑒𝑐
 

(15) 
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Esse coeficiente será positivo quando o aumento percentual da 

variável do fluxo de caixa resultar em aumento do índice econômico 

considerado, como na relação entre VPL e receita, e será negativo quando o 

aumento percentual da variável do fluxo de caixa resultar em diminuição do 

índice econômico, como na relação entre VPL e custo.  

O intercepto (b) corresponde ao valor presente líquido do caso 

básico (VPLbásico). 

Quanto maior a inclinação da reta, maior a sensibilidade e maior a 

possibilidade de variações no desempenho econômico do projeto com relação 

ao índice considerado e, portanto, maior o risco do projeto (ASSAF NETO; 

LIMA, 2017), conforme Figura 23. 

 

Figura 23 - Diferentes sensibilidades de um projeto de investimento 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Em alguns casos verifica-se que a sensibilidade do índice 

econômico é assimétrica em relação ao componente do fluxo de caixa 

analisado, isto é, a variação percentual do índice é diferente para diferentes 

percentuais de variação do componente. Nesse caso, pode-se utilizar a 

regressão linear (CAMPBELL; CAMPBELL, 2008) para corrigir a assimetria da 

sensibilidade, como no exemplo apresentado nas Figura 24 e Figura 25 - . 
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Figura 24 - Variação da TIR de um projeto em função da variação percentual dos custos 
(sensibilidade assimétrica) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Figura 25 - Variação da TIR de um projeto em função da variação percentual dos custos após a 
Regressão Linear (sensibilidade simétrica) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Com a regressão linear, os parâmetros da equação da reta que 

representa a sensibilidade podem ser obtidos pelas Equações 16 e 17 

(CAMPBELL; CAMPBELL, 2008; FRANKE, 2015), considerando os pares de 

pontos P1(x1,y1), P2(x2,y2),....., Pn(xn,yn): 

 

 
𝑚 =

𝑛(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑦)

𝑛(∑𝑥2) − (∑𝑥)²
 (16) 
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𝑏 =

∑𝑦 − 𝑚(∑𝑥)

𝑛
 (17) 

Onde: 

m = coeficiente de inclinação da reta; 

b = intercepto; 

n = Número de pares de pontos; 

x1, x2,....., xn = variações percentuais na componente do fluxo de caixa; 

y1, y2,....., yn = valores correspondentes para o índice econômico considerado; 

∑x = x1 + x2 +.....+ xn; 

∑y = y1 + y2 +.....+ yn; 

∑xy = x1.y1 + x2.y2 +.....+ xn.yn; 

∑x2 = x1
2 + x2

2 +.....+ xn
2. 

 

Uma forma de quantificar a sensibilidade de uma grandeza com 

relação às variações percentuais de outra grandeza é por meio do cálculo da 

elasticidade. No trabalho proposto, para calcular, por exemplo, a elasticidade 

TIR-custos, considerando uma sensibilidade linear e um aumento de 20% nos 

custos, pode-se utilizar a Equação 18. 

 

 

 

 

𝐸𝑇𝐼𝑅−𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 =  
∆𝑇𝐼𝑅

∆𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠
 .

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜

𝑇𝐼𝑅𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜
 

(18) 

Onde: 

ETIR-custos = Elasticidade TIR-custos; 

∆TIR = TIRpessimista – TIRbásico; 

∆custos = custospessimista – custosbásico; 
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TIRbásico = Taxa Interna de Retorno do caso básico; 

Custosbásico = Custos referentes ao caso básico; 

TIRpessimista = Taxa Interna de Retorno do caso pessimista; 

Custospessimista = Custos referentes ao caso pessimista. 

 

Quanto maior a elasticidade em valor absoluto, maior é a 

sensibilidade da TIR em relação a uma variação nos custos. Isto é, se a 

elasticidade for igual a -3, significa que um aumento percentual de 10% nos 

custos, resulta em uma redução percentual de 30% na TIR (BOTTEON, 2009). 

O sinal da elasticidade informa se a relação entre a grandeza 

econômica e a variável do fluxo de caixa é direta ou inversa. Se o sinal da 

elasticidade for negativo, como no exemplo apresentado, um aumento na 

variável reduz a TIR. Por outro lado, se a elasticidade for positiva, um aumento 

na variável (como por exemplo, receitas com vendas) resulta em aumento da 

TIR (BOTTEON, 2009). 

Nesse trabalho, propõe-se a utilização da Análise de Sensibilidade 

visando identificar, com base no cálculo da elasticidade, a variável do fluxo de 

caixa que mais afeta o desempenho econômico de um projeto de geração 

eólica. Entende-se que o comportamento favorável dessa variável melhora o 

desempenho econômico do projeto, representando um ponto forte do mesmo. 

De forma contrária, o comportamento desfavorável representa um ponto fraco 

desse mesmo projeto. 

3.3 AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA GERAÇÃO EÓLICA – TRABALHOS 
PUBLICADOS 

Nessa seção são apresentadas as propostas de alguns estudos já 

realizados na área de análise de investimentos de projetos de geração eólica. 

Sims (2010) considerou 14 projetos contemplados no LER/2009, 

agrupando-os em um projeto único denominado “projeto vencedor”. Destaca-se 

a utilização do método CAPM, descrito na subseção 3.1.2, para definir a TMA.  
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O autor utiliza a Análise de Sensibilidade quanto ao valor residual, 

ao fator de capacidade e ao custo do investimento do projeto vencedor, e 

quanto às condições de financiamento, para mostrar a variação da TIR desse 

projeto. 

Senter (2011) considerou os 71 projetos de geração eólica 

contemplados no LER/2009, para comparar as taxas internas de retorno dos 

mesmos com a taxa de remuneração considerada adequada para o setor. 

Adicionalmente, o autor faz a correlação entre a TIR dos projetos e 

suas características, identificando no fator de capacidade e na quantidade de 

energia não vendida, as características que mais impactam no desempenho 

econômico dos mesmos. 

Garcia (2013) utilizou as características típicas de uma central eólica 

onshore e desenvolveu uma ferramenta computacional visando à avaliação 

determinística do desempenho econômico do projeto, bem como a análise de 

sensibilidade quanto à evolução econômica do país, à tarifa de venda de 

energia elétrica, ao ano de entrada em operação e ao local de instalação da 

central. Como TMA, o autor utiliza a rentabilidade das letras do tesouro 

português. 

Garbe, Mello e Tomaselli (2014) realizaram a avaliação econômica 

do projeto de um parque eólico de 50 MW de potência a ser instalado na Lagoa 

dos Patos, no estado do Rio Grande do Sul. Considerou-se que 70% dos 

recursos financeiros do projeto foram financiados pelo BNDES, de modo a 

alavancar o capital e contribuir para a viabilidade do projeto. 

Foram calculados os índices de desempenho tradicionais (VPL, TIR, 

Índice Benefício Custo e Payback) e confirmou-se a viabilidade econômica do 

projeto. 

Realizou-se também a análise de sensibilidade da TIR e do VPL em 

função de duas principais variáveis de entrada do projeto: preço de venda da 

energia e velocidade do vento. Com isso, os autores verificaram que variações 

nos fatores de entrada podem reduzir o valor dos índices de desempenho a 

ponto de inviabilizar economicamente o investimento, uma vez que a TIR torna-
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se menor que a TMA e o VPL torna-se negativo, sendo a TMA de 15% a.a. 

definida com base no custo de oportunidade, no risco do empreendimento e na 

liquidez do mesmo. 

Por fim, identificou-se também o valor de ambas as variáveis (preço 

de venda da energia e velocidade do vento) para as quais o projeto sempre 

será viável. Esse ponto de corte permite ao investidor identificar a zona de 

menor risco do projeto. 

Em seu Trabalho de Conclusão de Curso, Tavares (2016) estudou o 

projeto de um parque eólico com 20 MW de potência e considerou que os 

recursos financeiros são oriundos de 80% de capital de terceiros financiado 

pelo BNDES. 

Nesse trabalho o autor também realizou a análise de sensibilidade 

da TIR e do VPL e considerou as variáveis preço de comercialização da 

energia e participação do capital de terceiros para verificar a sensibilidade dos 

parâmetros financeiros determinísticos.  

Observa-se em todos os trabalhos mencionados a preocupação em 

explorar as incertezas referentes ao desempenho de projetos de geração 

eólica. Em outras palavras, os autores de uma forma ou de outra utilizam a 

análise de sensibilidade para verificar o comportamento do desempenho 

econômico dos projetos em análise. 

No próximo capítulo, por meio do estudo de casos, aplica-se a 

Análise de Sensibilidade, visando avaliar o risco associado à projetos de 

geração eólica. 
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4 ANÁLISE DE RISCO DE PROJETOS DE GERAÇÃO EÓLICA 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo são apresentados os resultados referentes à Análise 

de Sensibilidade para a avaliação do risco da geração eólica. Nesse sentido, 

algumas considerações iniciais merecem atenção. 

Para garantir a utilização de informações realistas, são considerados 

3 projetos de geração eólica participantes do Leilão de Energia de Reserva 

realizado em 2009. Tais projetos estão entre os 71 projetos vencedores do 

leilão e todas as informações referentes aos mesmos foram extraídas do site 

da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE (2009).  

Com relação à taxa mínima de atratividade (TMA), ou o custo do 

capital próprio, será considerado o valor de 10,4% a.a., apresentado por Senter 

(2011), que leva em conta o risco de mercado do projeto, ou seja, a variação 

do desempenho econômico de projetos de geração eólica em função da 

variação do desempenho do mercado, conforme já mencionado na subseção 

3.1.2, tomando como referência a rentabilidade da aplicação em títulos do 

tesouro americano. 

Em princípio, a análise de sensibilidade considera variações 

percentuais dos custos de operação e manutenção e das receitas com a venda 

de energia elétrica e o índice de desempenho econômico cuja sensibilidade 

será avaliada é a Taxa Interna de Retorno (TIR) por permitir uma comparação 

direta com a TMA. Além disso, é considerado um horizonte de 20 anos, 

correspondente à duração dos contratos firmados com as empresas 

proprietárias das usinas. 

Por fim, destacam-se as diferenças no tratamento de algumas 

grandezas, com relação ao que é considerado por Senter (2011): 

1º) No referido trabalho, os investimentos iniciais são distribuídos por 

3 anos (tempo de construção das usinas eólicas) e no trabalho aqui proposto, 

tais investimentos são concentrados na data “zero” dos fluxos de caixa.  
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2º) Além disso, Senter (2011), com base na Resolução 

Homologatória nº 907 da ANEEL (2009), considera para os 5 primeiros anos de 

operação das usinas valores decrescentes para a TUST, permanecendo 

constantes a partir do 6º ano. Nesse trabalho, considera-se um valor fixo de 

TUST para todo o horizonte de 20 anos.  

3º) No LER DEZ/2009, os contratos com as usinas foram elaborados 

considerando lotes de 1 MW. Desse modo, por exemplo, a UEOL Alvorada, 

uma das usinas consideradas nesse trabalho, que possui uma potência 

instalada de 7,5 MW e fator de capacidade igual a 52%, apresenta uma 

garantia física de 3,9 MW. Considerando que no leilão em questão foram 

negociados 3 lotes de 1 MW para essa usina, tem-se: 

Energia Anual Produzida = 3 MW x 8.760 h = 26.280 MWh 

No trabalho proposto, considera-se que toda a garantia física foi 

negociada e desse modo: 

Energia Anual Produzida = 3,9 MW x 8.760 h = 34.164 MWh. 

Tais diferenças evidentemente resultaram em valores diferentes de 

taxa interna de retorno, quando comparados com os valores apresentados 

naquele trabalho, lembrando que a energia anual produzida é utilizada no 

cálculo de diversos componentes dos fluxos de caixa dos projetos eólicos. 

4.2 USINAS EÓLICAS CONSIDERADAS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Na Tabela 1 a seguir, são apresentadas as informações básicas 

referentes aos 3 projetos de geração eólica. 

 
Tabela 1 – Informações Básicas das Usinas Eólicas 

Usina 
Potência 
Instalada 

(MW) 

Investimento Inicial 
(R$)2 

Fator de 
Capacidade 

(%) 

Preço de Venda da 
Energia Elétrica 

(R$/MWh) 

UEOL Rio Verde 30 132.066.891,00 55,3 144,94 

UEOL Igaporã 30 132.066.891,00 46,3 146,94 

                                            

2 Baseado em um custo unitário de R$ 4.402.229,70/MW, conforme Senter (2011). 
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UEOL Alvorada 7,5 33.016.722,75 52,0 144,94 

Fonte: Adaptado de Senter (2011) 

 

Informações adicionais (SENTER, 2011), necessárias à obtenção 

dos resultados e que são comuns a todos os projetos, são apresentadas na 

Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Informações Adicionais das Usinas Eólicas 

Custo de Operação e Manutenção (R$/MWh) 18,00 

Tarifa pelo Uso do Sistema de Transmissão (R$/kW.ano)3 22,82 

Venda de Créditos de Carbono (R$/MWh) 8,00 

Alíquota de Imposto de Renda + CSLL (%) 25,0 + 9,0 

Alíquota de PIS + COFINS (%) 1,65 + 7,6 

Taxa ANEEL (%) 0,50 

Pesquisa e Desenvolvimento (%) 1,00 

Fonte: Adaptado de Senter (2011) 

 

Além disso, as seguintes condições de financiamento foram 

consideradas, segundo linha de crédito do BNDES: 

● Percentual Financiado: 70% do investimento inicial 

● Prazo do Financiamento: 14 anos 

● Taxa de Juros: 8 % a.a. 

● Sistema de Financiamento: SAC (amortizações constantes) 

4.3 RESULTADOS DA ANÁLISE ECONÔMICA TRADICIONAL 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados da análise econômica 

tradicional, baseada nos fluxos de caixa determinísticos (ver subseção 3.2.3) 

construídos para cada usina eólica considerada. Tais fluxos de caixa são 

apresentados nos Apêndices A, B e C. 

                                            

3 Considerando desconto de 50% sobre o valor estabelecido pela Resolução 

Homologatória da ANEEL nº 907 (ANEEL, 2009), conforme medida de incentivo ao setor 

(BRASIL, 2002a). 
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Tabela 3 – Resultados da Análise Econômica Tradicional – TIR  

Usina 
Taxa Interna de 

Retorno – TIR (% a.a.) 

UEOL Rio Verde 11,17 

UEOL Igaporã 7,32 

UEOL Alvorada 9,68 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

De acordo com a análise tradicional, apenas a UEOL Rio Verde se 

mostra viável economicamente, por apresentar TIR superior à TMA de 10,4% 

a.a.. Em outras palavras, trata-se do único projeto cuja rentabilidade supera as 

expectativas, levando em conta inclusive os riscos da geração eólica com 

relação ao mercado. Os demais projetos apresentaram rentabilidades inferiores 

às expectativas. 

Os resultados da avaliação tradicional abrem caminho para estudos 

de análise de sensibilidade, visando identificar as reais possibilidades de 

melhoria no desempenho econômico dos projetos de geração eólica 

considerados. Para a análise de sensibilidade de cada projeto, a avaliação 

econômica tradicional representa o Caso Básico. 

4.4 AVALIAÇÃO DO RISCO POR MEIO DE ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

4.4.1 Sensibilidade da Taxa Interna de Retorno 

Nessa etapa inicial da análise de sensibilidade e avaliação de risco, 

será analisado o desempenho econômico de cada projeto de geração eólica 

com relação às variações percentuais dos custos de operação e manutenção e 

das receitas com a venda de energia elétrica.  

Para quantificar a sensibilidade de cada projeto com relação às 

variações consideradas, é utilizado o parâmetro Elasticidade, conforme definido 

na subseção 3.2.3. 

Os resultados obtidos e apresentados a seguir demonstram dois 

aspectos que são comuns a todos os projetos: 
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1º) O desempenho econômico (TIR) dos projetos é mais sensível às 

variações das receitas com a venda de energia elétrica do que às variações 

dos custos de operação e manutenção. Em outras palavras, a venda de 

energia elétrica representa uma variável crítica para os projetos, já que um 

caso otimista (aumento das receitas) levará a um aumento significativo da 

rentabilidade e um caso pessimista (redução das receitas) levará a uma 

diminuição significativa da rentabilidade. O mesmo não se verifica quando se 

consideram variações otimistas e pessimistas dos custos de operação e 

manutenção, já que as variações na TIR dos projetos são bem menos 

significativas. 

2º) Considerando variações percentuais de ± 10 %, ± 20 e ± 30 % 

dos custos de O&M e das receitas com a venda de energia elétrica, foi 

identificada, para os projetos em análise, uma sensibilidade levemente 

assimétrica da TIR. Desse modo, por meio de um procedimento de regressão 

linear, conforme descrito na subseção 3.2.3, são obtidas, para cada projeto, as 

equações das retas, TIR = - m1 x (∆C%) + b1 e TIR = m2 x (∆R%) + b2, que 

corrigem a assimetria da sensibilidade. 

A seguir, são apresentados e comentados os resultados obtidos 

para cada uma das usinas eólicas. 

 

a) UEOL Rio Verde 

As Tabelas 4 e 5, bem como a Figura 26, mostram para essa usina, 

o comportamento da TIR em função das variações percentuais dos custos de 

O&M e das receitas com a venda de energia elétrica. 

 
Tabela 4 – TIR em Função dos Custos de O&M (UEOL Rio Verde) 

 

Redução dos Custos O&M 
(%) 

Caso 
Básico 

Aumento dos Custos O&M 
(%) 

30 20 10 10 20 30 

TIR (%) 12,26 11,89 11,53 11,17 10,8 10,44 10,07 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 5 – TIR em Função das Receitas com a Venda de E. E. (UEOL Rio Verde) 

 
Redução das Receitas c/ E.E. 

(%) 
Caso 

Básico 

Aumento das Receitas c/ E.E. 
(%) 

30 20 10 10 20 30 

TIR (%) 2,47 5,6 8,52 11,17 13,8 16,45 19,15 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Figura 26 – Variação da TIR em Função dos Custos O&M e das Receitas com a Venda de 
Energia Elétrica  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

a.1) Equações das Retas por Regressão Linear  

- Variação da TIR em função dos custos O&M:  

TIR = - 0,03643 x ∆C% + 11,16571 

- Variação da TIR em função das receitas c/ venda de energia elétrica:  

TIR = 0,27507 x ∆R% + 11,02286 

 

a.2) Cálculo das Elasticidades ETIR-custos e ETIR-receitas 

 Com base nas equações das retas e para um percentual de 

variação de + 20%, tem-se: 

(a) ETIR-custos 

TIRpessimista ou TIR = - 0,03643 x 20 + 11,16571 = 10,4371 % a.a. 
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𝐸𝑇𝐼𝑅−𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 =  
(

10,4371 − 11,16571
11,16571 )

0,2
=  − 0,3263 

 

(b) ETIR-receitas 

TIRotimista ou TIR = 0,27507 x 20 + 11,02286 = 16,5243 % a.a. 

𝐸𝑇𝐼𝑅−𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
(

16,5243 − 11,02286
11,02286 )

0,2
=  2,4955 

 

Conforme já mencionado no início dessa subseção, a inclinação dos 

gráficos da Figura 26 e os valores obtidos para as elasticidades comprovam a 

maior sensibilidade desse projeto com relação às receitas com a venda de 

energia elétrica (ETIR-receitas > ETIR-custos).  

Uma consulta às Tabela 4 e 5 apresentadas anteriormente, permite 

constatar, por exemplo, considerando um cenário otimista, que um aumento de 

10% das receitas com a venda de energia elétrica (TIR = 13,8% a.a.) tem um 

impacto positivo sobre a TIR desse projeto, mais significativo do que uma 

redução de 30% nos custos de operação e manutenção (TIR = 12,26% a.a.). 

Por outro lado, considerando um cenário pessimista, os resultados mostram 

que uma redução de 10% nas receitas com a venda de energia elétrica (TIR = 

8,52% a.a.) torna o projeto inviável economicamente (TIR < TMA) e que para 

um aumento de 20% nos custos de operação e manutenção (TIR = 10,44% 

a.a.), o projeto ainda se mantém viável. 

Tomando como base as equações das retas obtidas por regressão 

linear, verifica-se que esse projeto de geração eólica se torna inviável 

economicamente para um aumento percentual de custos de O&M de 21,02%. 

No que se refere às receitas com a venda de energia elétrica, uma redução de 

2,26%, já é suficiente para inviabilizar o projeto. 
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b) UEOL Igaporã 

Os resultados da análise de sensibilidade para esse projeto são 

apresentados nas Tabelas 6 e 7 e na Figura 27. 

 
Tabela 6 – TIR em Função dos Custos de O&M (UEOL Igaporã)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Redução dos Custos O&M 

(%) 
Caso 

Básico 

Aumento dos Custos O&M 
(%) 

30 20 10 10 20 30 

TIR (%) 8,3 7,98 7,65 7,32 6,99 6,65 6,31 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 7 – TIR em Função das Receitas com a Venda de E. E. (UEOL Igaporã) 

 
Redução das Receitas c/ E.E. 

(%) 
Caso 

Básico 

Aumento das Receitas c/ E.E. 
(%) 

30 20 10 10 20 30 

TIR (%) ***4 2,13 4,8 7,32 9,62 11,85 14,08 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Figura 27 – Variação da TIR em Função dos Custos O&M e das Receitas com a Venda de 

Energia Elétrica (UEOL Igaporã) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

b.1) Equações das Retas por Regressão Linear 

- Variação da TIR em função dos custos O&M:  

TIR = - 0,03318 x ∆C% + 7,31429 

                                            

4 Sem TIR, pois o valor presente líquido do fluxo de caixa é sempre negativo. 
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- Variação da TIR em função das receitas c/ venda de energia elétrica:  

TIR = 0,23771 x ∆R% + 7,11 

 

b.2) Cálculo das Elasticidades ETIR-custos e ETIR-receitas 

 Com base nas equações das retas e para um percentual de 

variação de + 20%, tem-se:  

b.2.1) ETIR-custos 

TIRpessimista = - 0,03318 x 20 + 7,31429 = 6,6507% a.a. 

𝐸𝑇𝐼𝑅−𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 =  
(

6,6507 − 7,31429
7,31429 )

0,2
=  − 0,4536 

 

b.2.2) ETIR-receitas 

TIRotimista = 0,23771 x 20 + 7,11 = 11,8642% a.a. 

𝐸𝑇𝐼𝑅−𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
(

11,8642 − 7,11
7,11 )

0,2
=  3,3433 

 

A análise da Figura 27 e os valores de elasticidade calculados 

mostram que, assim como para o projeto da UEOL Rio Verde, o projeto da 

UEOL Igaporã apresenta maior sensibilidade com relação às receitas com a 

venda de energia elétrica (ETIR-receitas > ETIR-custos).  

Considerando-se que, pela avaliação econômica tradicional, essa 

usina é economicamente inviável (TIR < TMA), verifica-se que reduções nos 

custos de O&M dificilmente irão contribuir para tornar o projeto viável (ver 

Figura 27). Tomando como base a equação da reta TIR = f(∆C%), a redução de 

custos deveria ser da ordem de 93% para viabilizar o projeto, situação 

considerada fora da realidade. 

        Conforme os resultados apresentados nas Tabela 6 e Tabela 7, 

observa-se que para cenários otimistas, por exemplo, um aumento de 20% das 

receitas com a venda de energia elétrica (TIR = 11,85% a.a.) tem um impacto 

positivo sobre a TIR desse projeto, mais significativo do que uma redução de 
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30% nos custos de operação e manutenção (TIR = 8,3% a.a.), sendo que essa 

redução não é suficiente para viabilizar o projeto.  

Conclui-se que apenas variações positivas nas receitas com a venda 

de energia elétrica são capazes de trazer um resultado positivo para esse 

projeto. Pela equação da reta TIR = f(∆R%), verifica-se que um aumento de 

13,84% nas receitas já torna o projeto viável economicamente. 

 

c) UEOL Alvorada 

Nas Tabelas 8 e 9 e na Figura 28, são apresentados os resultados 

da análise de sensibilidade para essa usina. 

 
Tabela 8 – TIR em Função dos Custos de O&M (UEOL Alvorada) 

 

Redução dos Custos O&M 
(%) 

Caso 
Básico 

Aumento dos Custos O&M 
(%) 

30 20 10 10 20 30 

TIR (%) 10,70 10,36 10,02 9,68 9,33 8,99 8,64 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
 

Tabela 9 – TIR em Função das Receitas com a Venda de E. E. (UEOL Alvorada) 

 

Redução das Receitas c/ E.E. 
(%) 

Caso 
Básico 

Aumento das Receitas c/ E.E. 
(%) 

30 20 10 10 20 30 

TIR (%) 1,24 4,24 7,09 9,68 12,14 14,62 17,13 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 28 – Variação da TIR em Função dos Custos O&M e das Receitas com a Venda de 
Energia Elétrica (UEOL Alvorada) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

c.1) Equações das Retas por Regressão Linear 

- Variação da TIR em função dos custos O&M:  

TIR = - 0,03432 x ∆C% + 9,67429 

- Variação da TIR em função das receitas c/ venda de energia elétrica:  

TIR = 0,26243 x ∆R% + 9,44857 

 

c.2) Cálculo das Elasticidades ETIR-custos e ETIR-receitas 

 Com base nas equações das retas e para um percentual de 

variação de + 20%, tem-se:  

c.2.1) ETIR-custos 

TIRpessimista = - 0,03432 x 20 + 9,67429 = 8,9879% a.a. 

𝐸𝑇𝐼𝑅−𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 =  
(

8,9879 − 9,67429
9,67429 )

0,2
=  − 0,3548 

 

c.2.2) ETIR-receitas 

TIRotimista = 0,26243 x 20 + 9,44857= 14,6972% a.a. 
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𝐸𝑇𝐼𝑅−𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
(

14,6972 − 9,44857
9,44857 )

0,2
=  2,7775 

 

Assim como os dois projetos anteriores, a Figura 28 mostra que o 

desempenho econômico da UEOL Alvorada é mais sensível às receitas com a 

venda de energia elétrica (ETIR-receitas > ETIR-custos).  

Por meio de uma consulta às Tabelas 8 e 9, observa-se que para 

cenários otimistas, por exemplo, um aumento de 10% das receitas com a 

venda de energia elétrica (TIR = 12,14% a.a.) tem um impacto positivo sobre a 

TIR desse projeto, mais significativo do que uma redução de 30% nos custos 

de operação e manutenção (TIR = 10,7% a.a.).  

De forma semelhante à UEOL Igaporã, a UEOL Alvorada também foi 

classificada como inviável economicamente, pela análise tradicional (TIR < 

TMA). No entanto, está mais próxima de uma condição viável e esse fato dá a 

esse projeto a possibilidade de alcançar a viabilidade econômica com uma 

redução de custos de O&M menos significativa que a necessária para a UEOL 

Igaporã. 

Conforme Tabela 8, uma redução de 20% nos custos já aproxima 

esse projeto eólico da condição viável. Pela equação da reta TIR = f(∆C%), uma 

redução de 21,15%, já torna o projeto viável. Com relação às receitas e com 

base na equação da reta TIR = f(∆R%), um aumento de 3,6% nesse 

componente de fluxo de caixa, já é suficiente para viabilizar o projeto. 

4.4.2 O Risco de cada Projeto de Geração Eólica 

Para quantificar o risco associado a cada um dos projetos de 

geração eólica analisados, pode-se em princípio, utilizar os valores de 

elasticidade, calculados anteriormente e reapresentados na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Elasticidades TIR-custos e TIR-receitas dos três projetos 

Usina ETIR-custos ETIR-receitas 

Rio Verde - 0,3263 2,4955 

Igaporã - 0,4536 3,3433 

Alvorada - 0,3548 2,7775 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Nesse caso, a simples comparação entre os valores contidos na 

tabela permite concluir que a UEOL Igaporã apresenta maior risco, já que se 

mostra mais sensível às variações dos custos de O&M e das receitas com a 

venda de energia elétrica, embora não existam diferenças significativas entre 

os valores de elasticidade apresentados. 

Uma análise adicional pode ser feita, considerando-se a 

possibilidade de insucesso de cada projeto. Para isso, considera-se uma TMA 

de 6% a.a., o que faz com que, pela análise econômica tradicional, os 3 

projetos sejam viáveis. As Figuras 29 e 30 mostram a variação da TIR em 

função das variações dos custos de O&M e das receitas com a venda de 

energia elétrica, respectivamente, comparando diretamente o desempenho dos 

3 projetos. 

Essa comparação reforça o fato de que a UEOL Igaporã representa 

o projeto eólico com maior risco, uma vez que a condição de inviabilidade 

econômica é atingida para percentuais de variação de custos e receitas, para 

os quais os demais projetos ainda permanecem viáveis (ver o ponto de 

cruzamento dos gráficos com a reta pontilhada que representa a TMA de 6% 

a.a.). Seguindo tal critério, em ordem decrescente de risco, aparecem a UEOL 

Alvorada e a UEOL Rio Verde. 

Observa-se que essa mesma ordenação é obtida por meio da 

simples comparação entre os valores de elasticidade de cada projeto (ver 

Tabela 10) e que pela análise econômica tradicional, é obtida a ordenação 

inversa, ou seja, a UEOL Rio Verde apresenta maior TIR, seguida da UEOL 

Alvorada e da UEOL Igaporã. Observa-se adicionalmente que, para a faixa de 
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variações percentuais dos custos e das receitas, que mantém a viabilidade 

econômica de todos os projetos analisados, essa ordenação é mantida. 

 

Figura 29 – Variação da TIR em Função dos Custos O&M                                                  
(comparação entre os 3 projetos eólicos) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Figura 30 – Variação da TIR em Função das Receitas com a Venda de Energia Elétrica 
(comparação entre os 3 projetos eólicos) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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4.5 ANÁLISES ADICIONAIS 

As análises seguintes visam complementar as informações obtidas 

por meio da análise de sensibilidade e dizem respeito às condições de 

financiamento e ao tempo de duração dos contratos para a geração de energia 

elétrica. 

4.5.1 Desempenho Econômico em Função das Condições de 
Financiamento 

Nesta seção, serão avaliados os desempenhos econômicos das 

usinas Rio Verde e Alvorada, com relação às variações nas condições de 

financiamento. 

Os resultados obtidos mostram que, para os projetos considerados 

nessa análise, reduções na taxa de juros, aumentos no prazo de financiamento 

e reduções no percentual de capital próprio têm impacto positivo sobre o 

desempenho econômico. A UEOL Rio Verde, economicamente viável pela 

análise tradicional, alcança patamares mais elevados de TIR, para as 

condições de financiamento favoráveis. 

 

a) Variação da Taxa de Juros 

 

a.1) UEOL Rio Verde 

Na Tabela 11 e Figura 31 apresenta-se a variação da TIR desse 

projeto em função da variação da taxa de juros do financiamento. 

 

Tabela 11 – Variação da TIR em Função da Variação da Taxa de Juros do Financiamento 
(UEOL Rio Verde) 

Taxa de Juros 
(% a.a.) 

TIR 
(% a.a.) 

5 13,53 

6 12,71 

7 11,92 

8 11,17 

9 10,44 

10 9,72 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 31 – Variação da TIR em Função da Variação da Taxa de Juros do Financiamento 
(UEOL Rio Verde)  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A UEOL Rio Verde apresenta-se viável já no caso básico (TIR = 

11,17% a.a.), com a taxa de juros do financiamento de 8% a.a.. A redução da 

taxa de juros favorece o desempenho do projeto, aumentando a TIR. Por 

exemplo, se a taxa de juros reduzisse para 5% a.a. a TIR passaria para 

13,53% a.a.. Por outro lado, o aumento da taxa de juros representa maior custo 

ao investidor. Um aumento da taxa de juros para 10% a.a. torna o projeto 

inviável (TIR = 9,72% a.a.). 

a.2) UEOL Alvorada 

Para esse projeto, a variação da taxa de juros do financiamento 

produz os resultados mostrados na Tabela 12 e Figura 32. 

 

Tabela 12 – Variação da TIR em Função da Variação da Taxa de Juros do Financiamento 
(UEOL Alvorada) 

Taxa de Juros 
(% a.a.) 

TIR 
(% a.a.) 

5 11,94 

6 11,16 

7 10,39 

8 9,68 

9 8,95 

10 8,19 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 32 – Variação da TIR em Função da Variação da Taxa de Juros do Financiamento 
(UEOL Alvorada) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A UEOL Alvorada apresenta-se inviável no caso básico (TIR = 

9,68% a.a.), com a taxa de juros do financiamento de 8% a.a.. Com uma taxa 

de juros de 7% a.a., o projeto se encontra no limiar entre a viabilidade e a 

inviabilidade econômica e com 6% a.a., o projeto se torna viável. 

Uma comparação entre os dois projetos permite observar que a 

UEOL Rio Verde, com maior capacidade de produção de energia elétrica e 

consequentemente com maiores receitas com a venda dessa energia, não 

necessita de taxas de juros tão reduzidas quanto as que são necessárias para 

viabilizar o projeto da UEOL Alvorada. 

 

b) Variação do Prazo de Financiamento 

 

b.1) UEOL Rio Verde 

Na Tabela 13 e Figura 33 apresenta-se a variação da TIR desse 

projeto com relação à variação do prazo de financiamento. 

 
Tabela 13 – Variação da TIR em Função da Variação do Prazo de Financiamento (UEOL Rio 

Verde) 
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10 10,18 

12 10,66 

14 11,17 

16 11,69 

18 12,23 

20 12,76 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Figura 33 - Variação da TIR em Função da Variação do Prazo de Financiamento (UEOL Rio 
Verde) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
 

Como já mencionado anteriormente, o projeto da usina Rio Verde é 

viável no caso básico, para o prazo de financiamento de 14 anos (TIR = 

11,17% a.a.). Uma redução de 4 anos do prazo do financiamento, por exemplo, 

torna o projeto inviável (TIR = 10,18% a.a.), enquanto um aumento de 4 anos 

aumenta a rentabilidade do projeto (TIR = 12,23% a.a.).  

b.2) UEOL Alvorada 

Para essa usina, os resultados são apresentados na Tabela 14 e 

Figura 34. 

 
Tabela 14 – Variação da TIR em Função da Variação do Prazo de Financiamento (UEOL 

Alvorada) 
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12 9,29 

14 9,68 

16 10,08 

18 10,51 

20 10,95 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
 

Figura 34 – Variação da TIR em Função da Variação do Prazo de Financiamento (UEOL 
Alvorada) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Essa usina se beneficiaria com o aumento do prazo de 

financiamento em 4 anos (TIR = 10,51% a.a.) e passaria a ser viável. No 

entanto para esse projeto não se verificam patamares de TIR semelhantes aos 

alcançados pela UEOL Rio Verde. 

 

c) Variação do Percentual de Capital Próprio 

 

c.1) UEOL Rio Verde 

O impacto da variação do percentual de participação do capital 

próprio sobre o desempenho econômico da UEOL Rio Verde é apresentado na 

Tabela 15 e Figura 35. 
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Tabela 15 – Variação da TIR em Função da Variação do Percentual de Capital Próprio (UEOL 
Rio Verde) 

Percentual de 
Capital Próprio 

(%) 

TIR 
(% a.a.) 

10 14,20 

20 12,33 

30 11,17 

40 10,37 

50 9,78 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Figura 35 – Variação da TIR em Função da Variação do Percentual de Capital Próprio (UEOL 
Rio Verde) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Pelo fato de se caracterizar como um projeto com parcela 

significativa de investimento inicial, observa-se que a redução no percentual do 

capital próprio aumenta a TIR do mesmo. Uma redução para 10% aumenta a 

rentabilidade do projeto (TIR = 14,20% a.a.), enquanto que um aumento para 

50% de capital próprio resulta na redução do desempenho do projeto (TIR = 

9,78% a.a.). 

 

c.2) UEOL Alvorada 

Para a UEOL Alvorada, a participação do capital próprio tem o 

impacto apresentado na Tabela 16 e Figura 36. 
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Tabela 16 – Variação da TIR em Função da Variação do Percentual de Capital Próprio (UEOL 
Alvorada) 

Percentual de 
Capital Próprio 

(%) 

TIR 
(% a.a.) 

10 11,46 

20 10,45 

30 9,68 

40 9,10 

50 8,67 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Figura 36 – Variação da TIR em Função da Variação do Percentual de Capital Próprio (UEOL 

Alvorada) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A redução no percentual do capital próprio também favorece esse 

projeto, mas não de forma tão significativa como no caso da UEOL Rio Verde. 

A Tabela 16 mostra que, se o percentual de capital próprio da empresa fosse 

reduzido para 20%, o projeto se tornaria viável (TIR = 10,45% a.a.). 

4.5.2 Desempenho Econômico em Função do Tempo de Duração do 
Contrato 

Para as usinas Igaporã e Alvorada são apresentados os resultados 

referentes aos respectivos desempenhos econômicos, frente às variações no 

tempo de duração dos contratos para a venda de energia elétrica. 
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a) UEOL Igaporã 

Na Tabela 17 e Figura 37 aparece o resultado da variação do tempo 

de duração do contrato, para a UEOL Igaporã. 

 
Tabela 17 – Variação da TIR em Função da Variação do Tempo de Duração do Contrato 

(UEOL Igaporã) 

Duração do 
Contrato (anos) 

TIR 
(% a.a.) 

20 7,32 

25 8,88 

30 9,62 

35 9,99 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Figura 37 – Variação da TIR em Função da Variação do Tempo de Duração do Contrato 
(UEOL Igaporã) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Esse projeto permanece inviável economicamente, mesmo quando 

se prolonga significativamente o tempo de duração do contrato com a empresa 

proprietária. Para um contrato de 35 anos, quase o dobro da duração original 

do contrato, o projeto ainda seria inviável (TIR = 9,99% a.a.), pois a TIR do 

projeto ainda seria inferior à TMA de 10,4% a.a.. 
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b) UEOL Alvorada 

Na sequência faz-se uma análise semelhante para a UEOL 

Alvorada. 

 
Tabela 18 – Variação da TIR em Função da Variação do Tempo de Duração do Contrato 

(UEOL Alvorada) 

Duração do 
Contrato (anos) 

TIR 
(% a.a.) 

20 9,68 

25 10,98 

30 11,57 

35 11,86 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Figura 38 – Variação da TIR em Função da Variação do Tempo de Duração do Contrato 

(UEOL Alvorada) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Por estar mais próxima de uma situação viável, pela avaliação 

tradicional, do que a UEOL Igaporã, verifica-se para a UEOL Alvorada, um 

impacto positivo mais significativo, referente à ampliação do tempo de duração 

do contrato. Para um aumento de apenas 5 anos, o projeto torna-se viável (TIR 

= 10,98% a.a.), conforme a Tabela 18 e Figura 38. 
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4.5.3 Considerações dos resultados obtidos 

Nesse capítulo, foram apresentados os resultados da avaliação do 

risco de projetos de geração eólica, por meio de análise de sensibilidade. A 

subseção 4.4.1 foi dedicada à análise de sensibilidade da TIR em função da 

variação dos custos de O&M e das receitas com a venda de energia elétrica. 

Observou-se que, para os três projetos avaliados, a TIR apresenta maior 

sensibilidade às receitas com a venda de energia elétrica. 

Essa relação indica que pequenas variações nas receitas são mais 

significativas que grandes variações nos custos. Considerando a fase de 

projeto de usinas eólicas, variações positivas nas receitas com a venda de 

energia elétrica poderão ser obtidas, por exemplo por meio do aumento do fator 

de capacidade, com a escolha dos locais com maior potencial eólico. 

Além disso, vislumbra-se um cenário promissor para o aumento das 

receitas com a venda de energia elétrica nas usinas eólicas, se for considerado 

o crescimento do fator de capacidade médio no país. Segundo o MME (2017d), 

“de 2000 para 2016 o Brasil passou de um FC médio de 20% para 41,6%. No 

mundo, esses indicadores foram de 22% e 24,7%, respectivamente”. 

Na subseção 4.5.1 foi realizada a análise do desempenho 

econômico em função das condições de financiamento, variando-se os 

parâmetros taxa de juros, prazo de financiamento e percentual de capital 

próprio para as usinas Rio Verde e Alvorada. Condições favoráveis de 

financiamento resultam em menores custos. Por exemplo, reduzir o percentual 

de capital próprio significa que a empresa precisa desembolsar um capital 

inicial menor para a realização do projeto. Cabe às empresas a tarefa de 

buscar as condições favoráveis de financiamento, que foram identificadas pela 

análise de sensibilidade. 

Verificou-se que tais condições favoráveis de financiamento 

permitem que a UEOL Rio Verde (viável economicamente pela análise 

tradicional) alcance patamares mais elevados de TIR, que os alcançados pela 

UEOL Alvorada.  
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Na subseção 4.5.2 foi realizada a análise do desempenho 

econômico em função do tempo de duração do contrato para as usinas Igaporã 

e Alvorada. Como o investimento da usina Igaporã é maior que o da usina 

Alvorada, o tempo de recuperação do capital é maior, sendo assim, é 

necessário que a duração do tempo de contrato também seja maior para que o 

projeto se torne viável. 

5 CONCLUSÕES GERAIS E PROPOSTAS PARA TRABALHOS 
FUTUROS 

No cenário atual de desenvolvimento sustentável, os países buscam 

aumentar cada vez mais a participação de fontes renováveis em sua matriz 

elétrica, uma vez que tais fontes representam uma alternativa de geração de 

energia elétrica que oferece benefícios ambientais, sociais e econômicos 

importantes e, nesse cenário, a energia eólica merece destaque. 

Em escala nacional, a geração eólica já é uma fonte de geração de 

energia elétrica consolidada e com perspectivas promissoras de crescimento, 

representando hoje, na matriz elétrica brasileira, 9% do total, com mais de 14 

GW de capacidade instalada, e o potencial estimado no Brasil é de 500 GW, 

sem considerar as prováveis futuras usinas offshore (ABEEÓLICA, 2018d; 

SETOR ENERGÉTICO, 2015).  

O sucesso da geração eólica no país deve-se principalmente à 

complementaridade da fonte em relação à hidrelétrica, às condições de ventos 

favoráveis, que apresentam fator de capacidade médio superior à média 

mundial e à nacionalização de 80% da cadeia produtiva. No que diz respeito 

aos aspectos econômicos, atualmente a fonte mostra-se competitiva em 

relação às fontes tradicionais de geração de energia elétrica, devido aos 

incentivos governamentais, aos avanços tecnológicos dos componentes e à 

nacionalização da cadeia produtiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dada à importância do tema, projetos de geração eólica exigem uma 

avaliação econômica consistente que inclua o risco, uma vez que representam 
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um investimento de longo prazo com elevado custo unitário (R$/MW), se 

comparado com outras formas de geração de energia elétrica. 

Desse modo, verificou-se a necessidade da aplicação de uma 

técnica de análise de investimentos que considere os riscos associados a 

projetos de geração eólica, uma vez que a Matemática Financeira tradicional 

não considera as incertezas relacionadas com esses projetos. Sendo assim, 

optou-se pela aplicação da Análise de Sensibilidade para identificar a variação 

do desempenho econômico de projetos de geração eólica frente às variações 

nos componentes do fluxo de caixa. 

Essa metodologia apresenta formulação matemática simples, 

permitindo a obtenção de resultados de fácil interpretação, além de permitir a 

identificação dos pontos fortes e fracos do projeto em análise, isto é, os 

elementos que mais impactam a rentabilidade do mesmo. Nesse sentido, o 

trabalho proposto teve como objetivo realizar a avaliação econômica e de risco 

da implantação e utilização de geração eólica utilizando a metodologia de 

Análise de Sensibilidade. 

Essa avaliação foi realizada por meio do estudo de casos 

envolvendo três projetos vencedores do LER DEZ/2009, na qual foi possível 

analisar a sensibilidade do índice de desempenho econômico dos projetos 

(TIR) em relação às variações percentuais de componentes do fluxo de caixa 

(custos de operação e manutenção e receitas com a venda de energia), além 

de outras análises adicionais. Com o cálculo da elasticidade, verificou-se que a 

TIR dos projetos é mais sensível às variações nas receitas com a venda de 

energia elétrica, revelando que um aumento percentual nas receitas representa 

um ponto forte do projeto, enquanto que uma redução nas receitas diminui o 

desempenho econômico, representando um ponto fraco do projeto. 

Considerou-se ainda, na avaliação do risco dos projetos analisados, 

a maior ou menor possibilidade de ocorrência de um resultado negativo. A 

representação gráfica da variação da TIR em função das variações percentuais 

dos custos de O&M e das receitas com a venda de energia elétrica permitiu 

visualizar até que ponto cada projeto estaria próximo de uma situação de 

inviabilidade econômica. 
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Para a realização de trabalhos futuros, sugere-se: 

- A análise do desempenho econômico de projetos de geração eólica 

considerando a variação de outros componentes do fluxo de caixa. 

- A participação de especialistas no tema, visando à incorporação 

das probabilidades de ocorrência dos casos otimistas e pessimistas 

considerados na análise de sensibilidade, o que permitirá a determinação de 

um valor esperado para o índice de desempenho econômico considerado. 

- A aplicação de outros métodos de análise de risco de projetos de 

investimento, tais como a Análise de Cenários e a Simulação Monte Carlo. 

- A implementação de um modelo computacional para realização da 

análise econômica e de risco de projetos de geração eólica. 

- A análise de risco relacionada às outras fontes de geração de 

energia elétrica, em especial, às alternativas como a geração solar, por 

exemplo. 
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