
1 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC 

CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO – CSE 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

 

 

 

MICHEL ALVES DA CONCEIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

ENERGIA DOS VENTOS: UMA ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA 

INSTALAÇÃO DE UMA USINA EÓLICA NO MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS, 2011. 



2 

 

 

 

MICHEL ALVES DA CONCEIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIA DOS VENTOS: UMA ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA 

INSTALAÇÃO DE UMA USINA EÓLICA NO MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC. 

 

 

 

 
Trabalho de conclusão de curso de Ciências  
Contábeis realizado. Título: Energia dos Ventos: 
Uma análise de viabilidade econômica da 
instalação de uma usina eólica no município de 
Laguna – SC. 
Orientador: Ari Ferreira de Abreu. 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS, 2011. 



3 

 

 

 

Michel Alves da Conceição 

 

 

ENERGIA DOS VENTOS: Uma análise de viabilidade econômica da instalação de 
uma usina eólica no município de Laguna – SC. 

 

 

Esta monografia foi apresentada como TCC, no curso de Ciências Contábeis da 
Universidade Federal de Santa Catarina, à banca examinadora constituída pelo 
professor orientador e membros abaixo mencionados. 

 

Florianópolis, SC, 06 de Julho de 2011. 

 

 

 

Professora Valdirene Gasparetto, Dra. 

Coordenadora de TCC do Departamento de Ciências Contábeis 

 

 

Professores que compuseram a banca examinadora: 

 

 

 

Professor Ari Ferreira de Abreu, Dr. 

Orientador 

 

 

Professor Ricardo Rodrigo Stark Bernanrd, PhD. 

Membro 

 

 

Professor José Alonso Borba, Dr. 

Membro 

 



4 

 

 

 

RESUMO 

A energia eólica é uma promissora fonte geradora de eletricidade. Inclusivo, 

tendo em vista o reduzido impacto ambiental. Por isso, parcerias entre empresas 

públicas, privadas e instituições de ensino e pesquisa fizeram um levantamento do 

potencial eólico brasileiro. E por conseqüência em Santa Catarina foram detectados 

pontos favoráveis à instalação de usinas eólicas. Um desses está localizado no 

município de Laguna. Porém, para que seja instalado, um parque eólico precisa, 

entre outros fatores, que se verifique sua viabilidade econômica. Para tanto, por 

meio de fontes bibliográficas e informações fornecidas por empresas do setor eólico 

e elétrico, chegou-se a resultados líquidos de fluxos de caixa para o período de vida 

útil de um parque eólico – 20 anos – dentro de duas alternativas de investimento (“A” 

e “B”, sendo essa subdividida em “B.1” e “B.2”). Na Alternativa “A” foram 

considerados investimentos com 100% de capital próprio, na Alternativa "B” com 

20% de capital próprio e 80% financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES. Para “B.1” considerou-se nos fluxos de caixa, 

também os fluxos financeiros e para “B.2” apenas os fluxos operacionais e de 

investimento. Assim, as alternativas foram avaliadas pelo método de Valor Presente 

Líquido – VPL, que consiste basicamente em descontar os fluxos de caixa futuros ao 

valor presente, à taxa tal que reflita os rendimentos mínimos esperados para o 

investimento. E este resultado se diminui do valor total investido. Desse modo, 

observa-se a atual inviabilidade econômica de um projeto eólico para o município de 

Laguna – SC conformes os resultados de VPL negativos em R$17,685 milhões para 

a Alternativa “A”, R$1,295 milhões para a Alternativa “B.1” e R$14,018 milhões para 

a Alternativa “B.2”. Todavia, o Brasil está apenas no início de um processo de 

expansão dos subsídios que começou com o Programa de Incentivo a Fontes 

Alternativas de Energia - PROINFA, com os quais são atraídos os investidores ao 

setor elétrico de fontes renováveis. Sendo assim, esse não deve ser o único tipo de 

análise a ser considerado para a implantação de uma usina eólica, principalmente, 

em função da crescente preocupação com o meio ambiente. 

 

Palavras chave: Energia eólica, Análise de viabilidade econômica, VPL.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 TEMA E PROBLEMA 

Conforme afirma GOLDENBERG (1979, p.VIII): 

“(...) a energia consumida pelo homem primitivo, que 
correspondia a uma potência instalada de 100W, ou seja, cerca de 
dez vezes menor do que o consumo típico do americano de hoje. 
Esta potência correspondia ao valor calórico dos alimentos ingeridos 
pelo homem primitivo (cerca de 2.500Kcal/dia). No final da idade 
média o consumo energético de um europeu típico exigia o 
correspondente a uma potência média de 1KW.” 

Porém, nem toda energia consumida pela humanidade, destina-se à 

manutenção da continuidade da espécie (alimentação, proteção e reprodução). Hoje 

grande parte é absorvida pelas tecnologias existentes que auxiliam a vida do homem 

moderno. O conforto, a comodidade e as tecnologias demandam grande quantidade 

de energia.  

Para suprir estas necessidades crescentes, foram desenvolvidas tecnologias 

que permitem a utilização de fontes de energia das mais variadas, que podem ser; 

renováveis ou não-renováveis. São exemplos: hidrelétricas, biomassa e usinas 

eólicas (renováveis) e Combustíveis fósseis, como o petróleo e carvão mineral (não-

renováveis). 

Usina eólica consiste basicamente em hastes (mastros) que servem como 

base para hélices acopladas a aerogeradores. Para que sejam iniciados estudos 

preliminares para a geração de energia elétrica, espera-se primeiramente que haja 

incidência dos ventos com intensidade razoável e de modo contínuo, freqüente e 

regular.  

O potencial eólico da cidade de Laguna é reconhecido por meio de estudos 

prévios segundo DALMAZ (2007). Há, pelo menos, uma empresa de geração de 

energia interessada em se instalar na região. A qual, inclusive, tem permissão da 

Fundação do Meio Ambiente (FATMA) para instalar-se. Para esta instalação ser 
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construída é necessário, pela legislação ambiental vigente, apresentação de projeto 

estruturado que atenda aos seus critérios de engenharia. 

Neste contexto, sabe-se que, se instalado conforme os critérios ambientais e 

de engenharia, o parque eólico poderá iniciar suas atividades. Porém, entre outros 

aspectos, falta saber se um parque eólico trará o retorno dos valores investidos aos 

seus investidores. Para tanto se deve responder a seguinte questão: A instalação de 

geradores de energia eólica em Laguna apresenta viabilidade econômica? 

1.2  OBJETIVOS 

Os objetivos deste estudo estão divididos em Geral e Específicos. O 

Objetivo geral diz respeito ao foco principal do trabalho. E os objetivos específicos, 

são questões pontuais a serem abordadas para que o objetivo geral seja atingido. 

1.2.1 Objetivo Geral 

Demonstrar se existe viabilidade econômica na instalação de uma usina de 

energia eólica no município de Laguna SC. 

1.2.2 Objetivo Específico 

Os pontos a serem abordados para se chegar ao objetivo deste trabalho 

são: 

•  Analisar a demanda de energia na região; 

• Fazer previsão de faturamento da atividade; 
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• Elaborar fluxo de caixa para previsão de receitas e despesas futuras; 

• Verificar de que forma a energia produzida poderá ser comercializada; 

• Verificar período de retorno para o investimento. 

1.3  JUSTIFICATIVA 

O desenvolvimento dos processos humanos necessita de energia. No 

entanto, as fontes de energia utilizadas atualmente estão sendo questionadas por 

cientistas no mundo todo. A Alemanha discute a mudança de sua matriz energética, 

para torná-la 100% renovável para os próximos anos segundo Exame.com (2010). 

Segundo estudos do MME realizados por PORTO (2005, slide. 3), no Brasil, 

mais de 80% da energia elétrica produzida é de fonte renovável. E existem também 

políticas de incentivos específicos às fontes alternativas de energia (Pequenas 

Centrais Hidrelétricas, Biomassa, Solar e Eólica) como, por exemplo, o Programa de 

Incentivo a Fontes Alternativas de Energia (PROINFA), ou conforme cita PORTO 

(2005, p. 16): 

Desconto nas Tarifas de Uso de Sistema de Transmissão e 
Distribuição: Art. 26 da Lei no. 9.427/96 com redação dada pelo art. 
17 da Lei no.10.438/02; Percentual de redução de 50% incidindo da 
produção ao consumo da energia comercializada:  

Participação das PCHs no MRE: Art. 26 da Lei no. 9.427/96 
com redação dada pelo art. 17 da Lei no. 10.438/02 

Comercialização da energia com consumidor ou conjunto de 
consumidores cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, com 
possibilidade de complementação de até 49% da energia média 
produzida por outras fontes: Art. 26 da Lei no. 9.427/96 com redação 
dada pelo art. 8º da Lei no. 10.762/02 

Sub-Rogação da CCC para fontes alternativas de energia 
elétrica: Art. 11 da Lei no. 9.648/98 com redação dada pelo art. 18 da 
Lei no. 10.438/02 e pelo art. 11 da Lei no. 10.848/04 

  

Sobre a energia dos ventos, GOLDENBERG (1979, p. 60), afirma: 

Apesar de serem aparentemente muito erráticos, os ventos 
numa região qualquer da Terra possuem valores médios mensais (ou 
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anuais) bastante regulares. A velocidade média mensal não se desvia 
mais do que 10% ou 15% da média anual. Em média, como a 
temperatura, os ventos são bastante reprodutíveis. Por conseguinte, o 
seu aproveitamento para a realização de trabalho ou geração de 
energia elétrica tem sido considerado com interesse. 

Conforme site CRESESB (2011), foram realizados estudos do potencial 

eólico brasileiro, em parceria entre Eletrobrás, Ministério de Minas e Energia (MME), 

Centro de Referência para Energia Eólica (CRESESB), Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica (CEPEL) e TrueWind Solutions. Em que, se constatou potencial 

elevado para a geração de energia eólica, principalmente, nas regiões Nordeste e 

Sul do Brasil. 

Para que haja eficiência no setor elétrico brasileiro as fontes de energia 

disponíveis devem ser complementares. Exemplificando-se, PEREIRA (2009, p. 88) 

afirma que, “em Osório – RS, nos períodos de poucas chuvas há propagação de 

mais ventos. Complementando a geração por hidroelétrica, com a eólica, para 

poupar água nos reservatórios”.   

Na região Sul, além de Osório, outros municípios também são exemplos de 

produtores de energia eólica, como: Bom Jardim da Serra – SC, com 600kW de 

potência instalada e Água Doce – SC, também com parque eólico em operação. 

Além destes, outros apresentam potencial, porém sem instalação de 

empreendimentos eólicos. Entre eles está o município de Laguna. 

No entanto, ter apenas o potencial eólico não determina o sucesso de um 

empreendimento. Para isso é preciso saber se um projeto eólico realmente 

apresenta viabilidade econômica.  

Deste modo, esta pesquisa se justifica pela necessidade da análise de 

viabilidade econômica para qualquer projeto a ser instalado, inclusive de geração de 

energia eólica. Tendo em vista a demanda energética crescente, os parques eólicos 

em operação no Brasil e a potencialidade detectada no município de Laguna por 

meio de estudos dos ventos. 
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1.4  METODOLOGIA 

Esse trabalho será desenvolvido pela metodologia de estudo de caso, 

conforme SILVA E MENEZES (2001, p. 21 apud GIL 1991) afirma “quando envolve o 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o 

seu amplo e detalhado conhecimento.” E aplica-se exclusivamente ao município de 

Laguna. 

Utiliza-se de técnica de pesquisa com documentação indireta dos dados 

obtidos nos estudos do potencial eólico na região estudada. Conforme ANDRADE 

(1995, p.109) “fazem parte da documentação indireta a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa documental”.  

A forma de abordagem do tema será puramente quantitativa. Para SILVA E 

MENEZES (2001, p. 20), a pesquisa quantitativa “Requer o uso de recursos e de 

técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.)”. 

Esta pesquisa visa estabelecer as relações entre variáveis de demanda, 

capacidade de geração de energia, valor de comercialização e custo do 

empreendimento, classificando-se, portanto, como pesquisa descritiva. E os efeitos 

dessas relações que variam em determinado período de tempo futuro. 

A análise deste trabalho tem como base um projeto de parque eólico 

conforme modelo apresentado por CUSTÓDIO (2007 p. 250), como esquema de 

metodologia a ser seguida para o projeto e implantação de uma fazenda eólica. 

Entretanto o modelo aborda questões de engenharia as quais serão observadas 

mediante estudos realizados e publicados.  

Deste modo, a pesquisa será dividida em três etapas: Na primeira será feito 

o levantamento de métodos e valores consideráveis para elaboração de fluxo de 

caixa, por meio de pesquisa bibliográfica e contato com empresas ou profissionais 

atuantes no mercado de energias alternativas.  
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Figura 1: Esquema de Metodologia para Projeto e Implantação de Uma Fazenda Eólica 

Fonte: CUSTÓDIO 2007. 

 

Na segunda etapa, serão elaborados os fluxos de caixa para as alternativas 

de investimentos escolhidas e será aplicado o método de análise de viabilidade. E 

na última etapa, com a obtenção dos resultados será desenvolvida a análise destes 

e a conclusão do trabalho. 
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1.4.1 Limitação da Pesquisa 

Esta pesquisa limita-se a avaliar a viabilidade econômica do projeto eólica 

pretendido para a região de Laguna. Verificar a geração de caixa e observar o 

período de retorno do valor investido. Este trabalho terá duas alternativas, na 

primeira: todo capital inicial do projeto será de fonte própria; e na segunda 

alternativa, 80% do capital serão com origem de terceiros e 20% origem própria. 

Tendo em vista o percentual máximo financiado por linhas de crédito do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as quais se destinam a 

empreendimentos que proporcionem o desenvolvimento econômico regional. 

Neste trabalho não serão abordados fundamentos técnicos de engenharia 

sobre a instalação do parque eólico, atualizações tecnológicas das turbinas e outros 

componentes do aerogerador e conexão com a rede elétrica ou outras opções 

territoriais para instalação do parque. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ENERGIA EÓLICA 

Obtida a partir da movimentação das massas de ar, a energia eólica consiste 

na transformação de energia cinética em energia mecânica ou elétrica. O vento 

movimenta a hélice acoplada a um gerador de energia. PEREIRA (2009, p. 87), 

afirma que: 

“ (...) O vento atinge, a uma determinada velocidade, as pás 
do aerogerador, colocando em movimento, no sentido rotacional, um 
gerador de eletricidade instalado no topo de uma torre. O transporte é 
feito por meio de rede com cabos subterrâneos, até uma subestação 
coletora que por sua vez está interligada com a rede elétrica de uma 
determinada concessionária. A partir desse sistema, a energia elétrica 
produzida pelos aerogeradores pode ser consumida por residências, 
indústrias, etc.”   

Esta descrição pode ser visualizada com maiores detalhes na figura 2. 

Figura 2: Estrutura de uma instalação Eólica 

Fonte: Phoenix Contact 
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2.2 COMPONENTES DE UMA USINA EÓLICA 

Os principais componentes de uma usina eólica são a turbina e o gerador 

conforme figura 3. 

Figura 3: Principais Componentes de uma Usina Eólica 

Fonte: CUSTÓDIO 2007 

 

DALMAZ (2007, p. 38) descreve “um aerogerador composto de uma turbina, 

um rotor eólico, um gerador elétrico e sistemas integrados e auxiliares”. A turbina 

converte a energia potencial do vento em energia mecânica, que é responsável pela 

transformação desta em energia elétrica por meio de gerador.   

E DALMAZ (2007, p 39), cita ainda que “os aerogeradores em operação no 

Brasil são, em sua maioria, fabricados pela empresa Wobben Windpower, 

subsidiária da alemã Enercon.  

Quanto ao potencial instalado estão os modelos E-40 nas versões 500kW e 

600kW, estes com 40 e 44 metros de diâmetro do rotor, respectivamente. O modelo 

E-48, potência de 800kW e E-70 com potência de 2000kW, estas duas com rotores 

medindo 48m e 71m.  
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2.2.1 Turbina eólica 

As tecnologias empregadas e a utilização das turbinas determinam sua 

forma. Para o bombeamento de pequenos volumes de água com ventos de baixa 

velocidade, segundo CUSTÓDIO (2005, p. 55 e 56) são utilizadas turbinas de 

arraste: 

O vento incide na pá e sua desaceleração resulta no 
surgimento de uma força de arraste, que agirá perpendicularmente à 
superfície da pá empurrando-a. (...) Nas turbinas de arraste, a 
velociade das pás não pode ser maior que a velocidade do vento, o 
que limita sua eficiência. 

Existem pelo menos três tipos de turbinas de arraste, conforme figura 4. 

Figura 4: Turbinas de Arraste 

Fonte: CUSTÓDIO 2007 

 

Para produção de energia elétrica são empregadas turbinas de sustentação. 

Similares as asas dos aviões, as pás dessas turbinas são forçadas a mudar de 

direção quando o vento incide sobre elas a uma determinada velocidade, conforme 

afirma CUSTÓDIO (2005, p. 57): 

A incidência do vento sobre as pás de uma turbina eólica 
poderá provocar um deslocamento do fluxo de ar de parte da 
superfície da pá, dependendo do ângulo de incidência do fluxo de ar, 
das dimensões e perfil da pá e da velocidade do vento incidente. 
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As turbinas de sustentação são consideradas rápidas e a velocidade da 

ponta das pás pode chegar a 14 vezes a velocidade do vento incidente, DALMAZ 

(2007 apud AMENEDO e FEITO 2003), e apresentam torque de partida reduzido, 

que pode ser otimizado com o controle de ângulo das pás. 

Quando o fluxo de ar é laminar e aderente à superfície da pá, dá a ela maior 

sustentação aerodinâmica o que resulta em maior transferência da potência do 

vento. Caso isso não ocorra o fluxo de ar junto à pá será turbulento, o que resultará 

em perda de sustentação aerodinâmica e conseqüente menor eficiência da turbina 

conforme figura 5: 

Figura 5: Fluxo de ar em Torno do Perfil de uma Pá 

Fonte: Custódio 2007. 

 

As turbinas eólicas podem ser construídas com o eixo horizontal ou vertical. 

Conforme CUSTÓDIO (2009, p. 60 a 62): 

Os rotores de eixo horizontal precisam se manter 
perpendiculares à direção do vento para capturarem o máximo de 
energia. Este tipode turbina é mais usado atualmente, especialmente 
nas instalações de maior potência para produção de energia elétrica, 
onde o gerador é instalado no alto, junto à turbina (...). As turbinas de 
eixo vertical não necessitam de mecanismos direcionais. Têm a 
vantagem do gerador e transmissão serem instalados no solo. (...) A 
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velocidade do rotor é baixa sendo usada no bombeamento e 
moagem. (...) Usa um rotor que não é estritamente de arraste, mas 
tem característica de pá com grande área para interceptar o vento. 
(...) Isto significa mais material e problemas com a força do vento para 
grandes velocidades. (...) Uma vantagem é sua facilidade de 
construção. 

Outra característica fundamental para a apuração dos custos de uma turbina 

eólica, bem como de sua capacidade de gerar energia, é o número de pás das 

turbinas. Maior parte dos fabricantes produz aerogeradores com três pás, 

basicamente por, CUSTÓDIO (2009, p. 75) e DALMAZ (2007, p. 45): Maior 

estabilidade estrutural, maior rendimento e menor produção de ruídos. 

Embora, componente imprescindível de um aerogerador, o gerador elétrico é 

considerado, segundo DALMAZ (2007, p. 46), de custo menos relevante em 

comparação ao sistema de transmissão de um projeto eólico.  

Do gerador elétrico faz parte, a caixa multiplicadora, que, por meio de 

engrenagens multiplica a velocidade do giro do rotor eólico à velocidade do gerador 

elétrico. Porém, está disponível no mercado um tipo de gerador que dispensa a 

caixa multiplicadora, denominado gerador multipólos, que são diretamente 

acoplados à turbina. 

2.2.2 Gerador Elétrico 

Para se instalar geradores de energia à rede de distribuição é necessário 

que sejam controladas a freqüência e a tensão de saída. Para que não se ponha em 

risco a segurança do sistema elétrico e a qualidade da energia fornecida.  

Os geradores elétricos podem ser de dois tipos, síncronos e assíncronos, 

dependendo do modelo, potência e condições de uso. CUSTÓDIO (2009, p. 92) 

afirma que: 

Os aerogeradores de velocidade variável podem usar 
gerador síncrono, que tem capacidade de controlar, através da 
excitação, a tensão e a potência reativa gerada, o que é impossível 
nos geradores assíncronos. Entretanto freqüência é diretamente 
proporcional a velocidade de rotação do rotor, o que pode exigir o uso 
de sistemas de conversão de freqüência. 
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Sobre os geradores assíncronos DALMAZ (2007, p. 50) completa: estes 

aceitam velocidade de rotor variável, sem necessidade de conversores de 

freqüência, deste modo mesmo com variações da velocidade do rotor, ainda é 

produzida na mesma freqüência. 

2.2.3 Sistemas auxiliares 

Dentro dos sistemas auxiliares foram listados alguns componentes 

estruturais imprescindíveis ao projeto, outros de medição, acompanhamento e 

controle do sistema, e também componentes de segurança. CUSTÓDIO (2009): 

• Transformador: eleva a tensão de geração elétrica ao valor da rede; 

• Medidores de vento: Fornecem informações sobre velocidade e direção 
dos ventos ao sistema de controle que também monitora o desempenho 
do aerogerador; 

• Unidade de controle: faz o controle elétrico e supervisão do aerogerador e 
seus componentes periféricos, são compostos por sistemas digitais e 
analógicos montados na nacele e no interior de sua base, conta também 
com sistemas de alarmes e monitoramento ma distância; 

• Freio: em forma de disco, utilizado para paradas de emergência e 
tempestades; 

• Sistema de mudança de direção: gira toda a nacele (carcaça situada no 
topo da torre, onde estão acoplados os componentes do aerogerador) 
para que seja aproveitado o máximo de potencial do vento, esse 
movimento ocorre a uma velocidade aproximada de 5º/s. 

• Controle de potência: evita que seja excedida a potência do gerador e 
alivia a estrutura. 

Além desses sistemas integrados que mantém o funcionamento do 

aerogerador, há necessidade de se destacar um elemento muito importante: a torre. 

A torre é a estrutura que eleva o aerogerador até a altura ideal para o melhor 

aproveitamento do vento em maior velocidade. Sua estrutura deve ser resistente 

para suportar todo peso do aerogerador, inclusive em condições de clima 

desfavoráveis. DALMAZ (2007, p. 47) afirma ainda: 



23 

 

 

 

As torres devem ter uma freqüência natural de forma que 
nenhuma condição de operação excite a estrutura. Os materiais mais 
comumente utilizados na construção das torres são o metal, aço na 
maior parte das vezes com estrutura treliçada ou tubular, e concreto 
em torres tubulares. 

Da mesma forma as fundações deverão ser tão resistentes quanto a torre a 

o aerogerador a exigir. Quanto maior a torre, mais alto será o custo do 

empreendimento. 

Os aerogeradores representam a maior parte dos custos para a implantação 

de um parque eólico. Segundo CUSTÓDIO (2009, p. 260), Os aerogeradores 

representam pelo menos 75% dos custos e as fundações 7% do total, para 

instalação de um parque eólico na Europa. 

2.3 MEDIÇÃO DOS VENTOS 

As medições foram realizadas por período superior a um ano, o que 

segundo CUSTÓDIO (2007, p. 253) é o mínimo a ser considerado; o qual afirma 

ainda, pontos a serem observados nas medições: 

a) inexistência de obstáculos para as medições; b) escolha 
de torre de qualidade, com baixa distorção de fluxo nas medições; c) 
escolha de anemômetro de qualidade, tipo concha, calibrado e 
certificado; d) boa prática na instalação da torre e dos equipamentos 
de medição, garantindo a qualidade dos dados obtidos; e) 
acompanhamento da campanha de medições, com inspeções e 
manutenções adequadas, para evitar a perda ou degradação de 
dados. 

Após a medição dos ventos devem-se analisar os dados obtidos. Que serão 

avaliados quanto aos seus aspectos técnicos e levados a modelos pré-estabelecidos 

para verificar a real capacidade da geração de energia elétrica. 
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2.3.1 O Potencial Eólico 

As regiões litorâneas podem estar propensas a ação do vento pela abertura 

ao mar. Por apresentar características geográficas, que impactam no deslocamento 

das massas de ar. Sem que haja resistência suficiente na superfície da água 

comparável ao relevo geográfico. Entretanto, CUSTÓDIO (2007, p. 251) enumera 

pelo menos oito características que influenciam no sucesso do empreendimento 

eólico: 

1º. Região promissora: (...) investir por um longo período, de 
até dois anos ou mais, em uma região inadequada representará 
perda de tempo e de recursos; 

2º. Espaço para instalação dos aerogeradores: Na avaliação 
do espaço necessário (...), deve-se ter em mente os tamanhos e 
modelos das máquinas que serão estudados, a potência da fazenda 
eólica pretendida e os espaçamentos necessários entre as turbinas 
eólicas; 

3º. Rugosidade do terreno e do entorno: (...) deve ser baixa, 
de forma a aumentar a velocidade do vento na altura do 
rotor.(...)devendo-se analisar num raio de até 15km, pois altas 
rugosidades nas áreas em volta do local reduzem a velocidade do 
vento no sítio; 

4º. Obstáculos no terreno e/ou ao seu redor: O terreno deve 
ser livre de obstáculos para uma maior eficiência da fazenda eólica. 
Também ao redor da fazenda não deve haver quebra-ventos. (...) No 
caso de obstáculos distantes, no entorno do sítio, estes devem ser 
considerados como rugosidades; 

5º. Acesso ao local: (...) devem ser analisados sob dois 
aspectos: instalação da torre para medição do vento e implantação da 
fazenda eólica (...); 

6º. Distância da rede elétrica e viabilidades de conexão: 
Este pode ser um importante aspecto do custo total do 
empreendimento. Se muito distante poderá exigir investimentos que 
inviabilizam economicamente o projeto. (...) 

7º. Autorização do proprietário: O proprietário deve 
concordar com a implantação da torre de medições dos ventos e com 
a implantação da fazenda eólica no local. Esta concordância deve ser 
formalizada para evitar transtornos futuros. 

8º. Restrições Ambientais ou legais: (...) As restrições 
ambientais possíveis podem ser: reservas ambientais, parques, rotas 
de pássaros e outras informadas pelos órgãos ambientais. As 
restrições legais podem ser: área de interesse público para outro fim, 
litígio jurídico pelo terreno, plano diretor e outros a serem 
averiguados. 
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Desta forma um estudo preliminar deve ser realizado, visando 

principalmente evitar a alocação de recursos em um local indevido DALMAZ (2007, 

p. 33), afirma que: 

É muito importante que se faça um estudo do regime de 
ventos de um determinado local, que resultará no levantamento da 
velocidade média do vento, da direção de incidência predominante e 
da sua regularidade. Este estudo servirá de base para que decisões 
sejam tomadas em relação à potência do aerogerador, local de 
construção e viabilidade comercial do projeto. 

As medições de regime dos ventos são realizadas com utilização de 

instrumentos chamados anemômetros. Para se obter resultados mais precisos é 

indicado que sejam instalados medidores a alturas variadas de modo a perceber-se 

a atuação do vento de forma precisa. CUSTÓDIO (2007, p. 253) afirma que: 

Feitas as medições de vento, estas devem ser 
estatisticamente tratadas e analisadas para obtenção do perfil e 
comportamento do vento no local. O estudo deve detalhar o 
comportamento do vento em toda a área onde serão instalados os 
aerogeradores. 

A previsão quanto à quantidade de energia a ser gerada é segundo 

DALMAZ (2007, p. 59), vital para o futuro da geração eólica. E afirma ainda que esta 

fonte de energia seria mais valorizada com a previsão precisa de produção, 

tornando-a mais competitiva. 

Sobre os modelos de previsão eólica DALMAZ (2007, p. 37) afirma que são 

baseados em dados meteorológicos e geográficos. Estes dados são tratados 

estatisticamente para que sejam adaptados ao local escolhido. As etapas de 

previsão eólica utilizando-se os dados gerados pela previsão de ventos conforme a 

figura 6. 
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Figura 6: Etapas de um Modelo de Previsão Eólica 

Fonte: DALMAZ (2007, p.61). 

2.3.2 Os Ventos 

O regime de ventos no Brasil foi avaliado para identificar locais mais 

propícios para a utilização da energia eólica, conforme DALMAZ (2007, p. 37 apud 

AMARANTE et al 2001): 

O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro tem como objetivo a 
identificação de áreas para aproveitamento eólio-elétrico em todo 
território nacional. Foi executado através de um sistema integrado de 
modelos de simulação atmosférica chamado MesoMap, que simula a 
dinâmica atmosférica dos regimes de vento e variáveis 
meteorológicas a partir de amostragens representativas de bancos de 
dados validados. 

Em Santa Catarina as parcerias entre instituições de ensino e pesquisa 

produzem os dados necessários ao aproveitamento da energia eólica. Conforme 

afirmam DALMAZ, PASSOS E COLLE (2008, p. 07):  

Em uma parceria entre o LEPTEN / LABSOLAR 
(Laboratórios de Engenharia de Processos de Conversão e 
Tecnologia de Energia / Laboratório de Energia Solar) e o CPTEC / 
INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos / Instituto 
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Nacional de Pesquisas Espaciais) e a CELESC (Centrais Elétricas de 
Santa Catarina S.A.), foi iniciado um estudo do potencial eólico e 
previsão de ventos para geração de eletricidade no Estado de Santa 
Catarina. 

Cada entidade forneceu dados técnicos para que fossem tratados no 

software que aplica os dados a um local específico e considera as características 

deste para previsão conforme relata DALMAZ, PASSOS E COLLE (2008, p. 07):  

O CPTEC forneceu os dados de previsão de velocidades do 
vento do seu modelo de meso-escala, chamado Eta, que apresenta 
resolução horizontal de 40 x 40 km. A CELESC forneceu os dados de 
velocidade do vento, obtidos a partir de medições em torres 
anemométricas contendo dois anemômetros instalados, em geral, a 
30 e 48 m de altura, para várias regiões do Estado de Santa Catarina. 
(...) E também os dados de potência gerada por dois parques eólicos 
em operação em Santa Catarina. 

Mas antes de tratados pelo software, devem-se considerar áreas menores 

para a capacidade de geração elétrica. Os modelos aplicados abrangem áreas 

amplas de varredura dos ventos e os parques eólicos limitam-se ao diâmetro das 

pás dos aerogeradores. Deste modo DALMAZ, PASSOS E COLLE (2008, p. 08), 

afirmam:  

 (...) é necessária uma correção das previsões do modelo 
meteorológico, pois, a resolução do modelo Eta ainda pode ser 
melhorada pois a sua área de cálculo é várias vezes àquela ocupada 
por um parque eólico. Na realidade, um parque eólico ou estação 
anemométrica equivale, apenas, a um ponto dentro da área da 
resolução do modelo, sendo uma das principais causas das 
diferenças entre os resultados previstos e os medidos. Além disso, os 
valores previstos pelo modelo meteorológico não são, na maioria dos 
casos, para a mesma altura em que serão instalados os 
aerogeradores.  

 
Figura 7: Comparação de Velocidade do Vento Medida (CELESC) e Prevista (Eta) 

Fonte: Dalmaz Passos e Colle (2008). 
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Tendo dados mais apurados foi aplicada a técnica de redes neurais artificiais 

RNAs, que consiste basicamente em um software desenvolvido com base em 

fundamentos das redes neurais biológicas, o qual “aprende” por meio de exemplos 

que são alimentados no sistema, e comparação de dados por meio de cálculos 

matemáticos. Conforme DALMAZ, PASSOS E COLLE (2008, p. 09), afirmam: 

A correção necessária para aproximar os valores previstos 
de velocidade com os medidos foi feita através do uso de um 
programa de redes neurais artificiais (RNA). A técnica de previsão 
com o auxílio de RNAs tem sido empregada, na Alemanha, para este 
tipo de aplicação, pois estas podem ser “treinadas” para captar a 
tendência de uma base de dados medidos. Uma vez “treinada” ou 
“condicionada”, a rede é, por Alternativa, considerada adequada a 
corrigir os dados do modelo de previsão meteorológica. 

Deste modo, baseando-se nas previsões de ventos dos sistemas 

meteorológicos, segundo DALMAZ, PASSOS e COLLE (2008, p. 09) o resultado 

deste software é a previsão de potência dos ventos para o local. 

Com resultados obtidos na utilização do modelo de previsão dos ventos e 

potencial eólico, a geração de energia elétrica depende diretamente do modelo de 

aerogerador escolhido para a instalação. Ao passo que este é determinado de 

acordo com a velocidade do vento, uma vez que, e regiões com velocidades médias 

muito baixas não comportam aerogeradores que precisem de velocidades altas para 

operar. 

2.3.3 Escolha dos Aerogeradores 

Com o avanço das pesquisas, os aerogeradores, além de aumentarem a 

potência e o tamanho, estão também mais eficientes como se pode verificar na 

figura 8. Além disso, a forma de se pensar uma usina eólica também vem mudando. 
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Figura 8: Evolução do Tamanho dos Aerogeradores 

Fonte: TOLMASQUIM (2004). 

HIRATA (1983, p. 317) sobre o uso de aerogerados e o modo de se planejar 

a usina eólica: 

Se nos primeiros anos desta fase, de volta ao 
aproveitamento da energia dos ventos, verificou-se uma tendência 
visando o desenvolvimento e construção de sistemas eólicos com um 
único rotor de grande porte, recentemente, esta tendência tem sido 
freada e, em parte, substituída por uma preocupação em se utilizar 
múltiplos rotores de pequeno porte, interligados, formando o que se 
convencionou chamar de “fazenda de cata-ventos”. 

HIRATA (1983, p. 317), também levanta alguns pontos que podem ser 

considerados para a preferência por rotores de menor porte. Como o menor risco 

tecnológico devido às pesquisas na área que vem crescendo. E, deste modo, podem 

surgir alterações a implantar no parque sem que os custos sejam tão significativos. 

Assim como, o menor tempo de desenvolvimento, considerando-se o 

período de construção do empreendimento, que quanto maior a capacidade, maior a 

máquina, mais tempo será necessário para que fique pronta para uso. E o material e 

a tecnologia que são mais simples para geradores de menor capacidade e 

conseqüente estrutura física. Sem mencionar que quanto maior a simplicidade, 

menor o custo de implantação e manutenção. 



30 

 

 

 

Atualmente existem em funcionamento no mundo dois tipos de turbinas: de 

eixo vertical e de eixo horizontal. Por ser mais difundida, na geração de energia 

elétrica em nível comercial, e por empregar maior tecnologia, a turbina de eixo 

horizontal será abordada para a realização dos estudos neste trabalho. 

Para CUSTÓDIO (2007, p. 254) 

A escolha dos aerogeradores deve levar em conta 
importantes aspectos técnicos e comerciais, como: a) fabricação e 
assitência técnica (...); b) tecnologia adotada; c) modelos e tamanhos 
disponíveis; d) infraestrutura para transporte e montagem; e) 
produção de energia do aerogerador; f) custo de instalação do 
aerogerador; g) custo de operação e manutenção do aerogerador. 

No Brasil ainda são poucas as empresas que atuam na fabricação, 

montagem e manutenção de parques eólicos. Cita-se a empresa Wobben 

WindPower, subsidiária brasileira da Enercon da Alemanha, como única fabricante 

de aerogeradores de grande porte.  

Por isso os estudos de previsão de energia, feito por DALMAZ (2007, p. 32), 

(base deste trabalho), utilizou dados técnicos do aerogerador modelo E – 40, com 

capacidade nominal de 600KW. Fabricado no Brasil pela empresa 

WobbenWindpower. 

2.3.4 Produção de Energia Elétrica 

Pode-se determinar a produção de energia pela escolha dos aerogeradores 

e definição da disposição deste na fazenda eólica. E essa previsão pode auxiliar na 

própria escolha do aerogerador. DALMAZ (2007, p. 32), cita as bases do estudo de 

previsão da energia gerada “foram utilizados dados dos anemômetros instalados a 

48m de altura (...) por se tratar da altura em que os aerogeradores Wobben-Enercon 

E-40 já estão instalados no estado de Santa Catarina”.  

Definidos os aerogeradores, são efetuadas verificações quanto ao 

posicionamento e quantidade a ser instalada. Para isso, é preciso saber a 

velocidade média do vento e seus valores de desvio padrão, além de conhecer a 
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predominância na direção de origem do vento. Conforme afirma DALMAZ (2007, p. 

68, apud Lopez et al 2003). 

Um aumento da velocidade média anual de uma localidade 
implica em maior número de horas de velocidade de vento acima, ou, 
em geral, mais próxima da velocidade nominal de um aerogerador 
instalado, fazendo, então, o equipamento trabalhar com sua potência 
nominal por um maior número de horas no período, o que aumenta o 
seu fator de capacidade, FC. 

E completa quanto à direção dos ventos: 

Para que se possa avaliar a melhor disposição das turbinas 
eólicas dentro de um parque, a fim de posicioná-las de modo a se 
reduzir, ao mínimo possível, o número de alterações de sua 
orientação,(...) é de grande importância que se conheçam bem as 
direções preferenciais de incidência do vento na localidade. (...) O 
programa WAsP, WAsP (2004), foi utilizado para a construção da 
rosa-dos-ventos para os sítios analisados, com base nos dados 
medidos nas estações anemométricas da CELESC. As rosas-dos-
ventos foram divididas em dezesseis regiões, com 22,5° cada uma, 
representado todas as direções. 

Conforme pode ser observado na figura 9: 

Figura 9: Rosa dos Ventos Para Laguna 

 Fonte: DALMAZ (2007, p. 81). 

 

Quanto à disposição dos aerogeradores CUSTÓDIO (2007, p. 255) salienta 

que: 

Esta definição é feita baseada, principalmente nas 
características de relevo do terreno e na rosa dos ventos de forma a 
buscar a maximização da eficiência da usina. Cuidados com a 
interferência de um aerogerador em outro devem ser tomadas. 
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No entanto, como a bibliografia existente é proveniente de estudos baseados 

em dados anemométricos, possíveis interferências de outros aerogeradores não são 

consideradas.  

Entretanto DALMAZ (2007, p. 82), descreve a intensidades da turbulência 

como “a razão do desvio padrão da velocidade e a velocidade média para um 

mesmo período de tempo, menor ou igual a 10 min”. E afirma que o efeito da 

turbulência existente na região “resulta em flutuações na geração e fadiga da 

estrutura”.  

A capacidade da fazenda eólica de produzir energia elétrica, para 

CUSTÓDIO (2007, p. 175 e 176), está diretamente relacionada com: 

• A área disponível para a instalação dos aerogeradores; 

• A quantidade de aerogeradores; 

• A geografia do terreno; 

• O potencial dos ventos incidentes. 

 E CUSTÓDIO (2007, p. 254), ainda considera “o tamanho dos 

aerogeradores, as características elétricas da rede e os custos da instalação”, 

sempre visando os planos dos investidores. 

Para isso existem avaliações a serem executadas para se verificar a real 

capacidade dos ventos de um local de gerar energia elétrica comercializável. Foram 

estes utilizados por DALMAZ (2007): 

 

a) Densidade de Potência 

Para se avaliar o local DALMAZ (2007, p. 84), utilizou-se de cálculos de 

Densidade de Potência, que evidencia valores de potência por unidade de área, 

descrita por DALMAZ (2007 p.84, apud MANWELL et al 2002) como: 

Essa análise é feita sem que se leve em consideração 
quaisquer características do aerogerador a ser instalado, e sim 
exclusivamente a potência disponível no vento, (...) valores menores 
que 100W/m² são considerados ruins, enquanto valores de 
aproximadamente 400W/m², são bons, e considerados ótimos quando 
acima de 700W/m².Esses valores são calculados utilizando-se médias 
anuais da velocidade do vento.(...) E a massa do ar (...) 1,2 kg/m³. 



33 

 

 

 

Valores referenciados por DALMAZ (2007) para os cálculos conforme citado 

anteriormente, com dados de velocidade média dos ventos tratados 

estatisticamente, e a massa do ar utilizada é do nível do mar, com temperatura de 

20ºC.  

DALMAZ (2007, p. 85), avalia “Laguna, com sua média de densidade de 

potência de 648W/m², (...) pode ser considerado um ótimo valor por esta análise.” 

Fator que influencia fortemente na escolha do local do empreendimento. 

b) K – Parâmetro de Forma de Weibull 

Um fator utilizado para determinar a produção de energia elétrica por fonte 

eólica, como afirma HIRATA (1983, p. 323): 

A energia anual disponível nos ventos depende fortemente 
da curva de duração da velocidade, que é associada ao local de 
instalação do sistema. Esta, por sua vez é obtida da curva de 
distribuição de velocidade, que pode ser descrita matematicamente 
por uma função de distribuição de probabilidade. Várias são as 
distribuições propostas (...), a distribuição de Weibull quando se exige 
cálculos mais refinados e a distribuição de Rayleigh (...) mais utilizada 
para estudos preliminares, estudos de viabilidade, etc. 

Parâmetro que determina a regularidade dos ventos, DALMAZ (2007, p. 

141), aponta Laguna como local que apesar ter altas velocidades dos ventos, não 

apresenta boa regularidade. 

 

c) Energia Produzida 

A energia produzida por uma usina eólica é avaliado com base nas 

características dos ventos e do terreno de instalação. Associado a isso, pela curva 

de potência do aerogerador escolhido. 

Os dados de medição de regularidade dos ventos, potência, e direção 

dominante do vento, DALMAZ (2007, p. 87), avalia a produção de energia conforme 

descreve: 

Em relação ao cálculo da quantidade de energia produzida 
(...), é importante ressaltar que não foram levados em consideração 
alguns efeitos sobre os aerogeradores, tais como intervalo de tempo 
gasto para reorientação, ou seja, para os cálculos foi considerado 
como se o aerogerador estivesse sempre alinhado na direção de 
maior incidência de vento naquele instante; tempo de parada dos 
aerogeradores para manutenção; histerese por velocidades de vento 
altas, (...). Os valores típicos de disponibilidade dos aerogeradores 
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devido a esses efeitos estão em torno de 0,98 para orientação do 
aerogerador e entre 0,98 e 0,99 para histerese por ventos com 
velocidades altas, Martinez (2003). Conforme observado nos dados 
de velocidade de vento de Santa Catarina, existem muito poucas 
horas de vento acima da velocidade de corte típica para os 
aerogeradores, que ficam em torno de 25 m/s. 

E conclui que Laguna apresenta uma média de 5,6 MWh / dia, valor acima 

do restante do estado.   

d) Fator de Capacidade 

Por este parâmetro determina-se percentual obtido da duração em horas de 

utilização nominal da capacidade instalada de um aerogerador, ou seja, é o quanto 

da capacidade instalada é realmente utilizada. 

Para exemplificar considerou-se conforme NETO e MORET (2008, p. 32), 

que “O fator de capacidade anual do conjunto de PCHs (Pequenas Centrais 

Hidrelétricas) do subsistema Cone Sul variou de 0,65 a 0,77, com média em 0,71 no 

período 2001-2007.”  

Também se baseiam no fator de capacidade os valores que são estimados 

da energia produzida. Como afirma DALMAZ (2007 p. 68, apud LOPEZ et al. 2003): 

Um aumento da velocidade média anual de uma localidade 
implica em maior número de horas de velocidade de vento acima, ou, 
em geral, mais próxima da velocidade nominal de um aerogerador 
instalado, fazendo, então, o equipamento trabalhar com sua potência 
nominal por um maior número de horas no período, o que aumenta o 
seu fator de capacidade. 

Segundo DALMAZ (2007 p. 88, apud MARTINEZ 2003) “considera-se 

aceitável valores de FC acima de 0,25, e bom, quando acima de 0,3”, ainda 

DALMAZ (2007 p. 90, apud MOLLY 2005), afirma que “a maioria dos projetos 

apresentados para o PROINFA divulgavam estimativas de FC superiores a 0,3, 

chegando a 0,4 para os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, no nordeste 

brasileiro”. 

DALMAZ (2007, p. 90 apud MOLLY 2004), contempla ainda que “o valor 

médio de FC na Alemanha é de 0,23, o que é equivalente ao Estado de Santa 

Catarina”. O que leva ao pensamento de que são válidos estudos mais 

aprofundados das potencialidades de outras regiões do estado. 
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2.4 CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA 

Segundo informações contidas na cartilha de acesso do Operador Nacional 

do Sistema Elétrico – ONS é direito de geradores, entre outros de se conectarem ao 

sistema elétrico, mediante o ressarcimento pelo uso e conexão à rede.  

Além do direito ao acesso pode haver opções de diversos tipos para a 

conexão com a rede elétrica, conforme cita CUSTÓDIO (2007, p. 255): 

Conexão em alimentador de distribuição, em subestação de 
média tensão, ou construção de linhas de transmissão e/ou 
subestação específica. Deve-se analisar aspectos relacionados à 
quantidade de energia e a possíveis limitações do sistema elétrico na 
região, tais como redes fracas ou sobrecarregadas. É importante a 
realização de estudos elétricos adequados. Restrições elétricas neste 
estudo podem alterar profundamente o projeto. 

No entanto este trabalho não pode se ater ao aprofundamento técnico desta 

questão. Portanto duas formas de conexão serão abordadas de forma ilustrativa, 

que são elas: conexão por redes de transmissão ou por redes de distribuição.  

A ANEEL qualifica os acessantes do sistema conforme a Lei nº 9.074/1995, 

arts. 15 e 16 como:  

São considerados acessantes dos sistemas de transmissão 
e distribuição todos os agentes regulados do setor elétrico e os 
consumidores livres, ligados ao sistema interligado nacional. Os 
agentes regulados são os prestadores de serviços de energia elétrica 
– concessionários, permissionários e autorizados – aí incluídos os 
produtores independentes, comercializadores, autoprodutores e os 
importadores e exportadores de energia elétrica. 

Para qualquer forma de acesso, a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) garante tratamento diferenciado para conexão de usinas de produção de 

energia por meio de fontes alternativas, conforme ANEEL (2005):  

As pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e os 
empreendimentos de geração que têm como base fontes alternativas 
de energia – solar, biomassa, eólica e co-geração qualificada – que 
produzam energia para fins de comercialização e que tenham 
características de PCH, ou seja, com potência instalada menor ou 
igual a 30 Megawatt (MW), têm direito a pelo menos 50% de desconto 
nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição. Esse 
direito lhes foi dado por disposição legal, em função de políticas e 
diretrizes setoriais estabelecidas pelo Governo Federal. O percentual 
de desconto é estabelecido no próprio ato autorizativo da usina. 
Ressalta-se que o desconto incide apenas sobre a parcela “fio” das 
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tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, 
permanecendo a tarifa-encargo inalterada. 

A parcela fio da tarifa está associada ao “custo do transporte da energia 

gerada e aos investimentos feitos pelas concessionárias para construção dessas 

redes”, afirma a ANEEL (2005). 

2.4.1 Redes de transmissão 

As redes de transmissão conforme informa o site da CELESC (2011), em 

Informações Técnicas:  

São as chamadas linhas de alta tensão, que transportam a 
energia das unidades geradoras até a rede de distribuição. As linhas 
de transmissão compõem a rede básica do sistema interligado 
nacional (SIN) de energia elétrica. Têm tensão igual ou maior que 
230.000 Volts. 

Para se ter acesso às redes de transmissão as empresas de geração e 

distribuição pagam uma tarifa pelo transporte da energia. Consumidores livres que 

se utilizem da rede básica também devem pagar pelo uso conforme determinação 

da ANEEL. 

Para contratos de transmissão de energia elétrica a tarifa recebe 

denominação TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão). O cálculo, da tarifa 

fio, de transmissão é orientado conforme ANEEL (2005, p. 24): 

A TUSTfio é calculada a partir de simulação com o Programa 
Nodal, sistema computacional que implementa a Metodologia Nodal. 
Essa metodologia procura atribuir tarifas que dependem da 
localização da carga ou geração e também das condições de 
carregamento da rede elétrica até aquele ponto, ou seja, o número de 
circuitos a serem percorridos para escoar uma geração ou suprir uma 
carga e o nível de carregamento desses circuitos que têm relação 
direta com a intensidade da tarifa de uso do sistema de transmissão.  

A Agência Nacional de energia Elétrica – ANEEL (2005, p. 25), prevê 

também, ajustes anuais conforme descreve “o período tarifário da transmissão vai 

de 1º de julho de cada ano até 30 de junho do ano subseqüente”. Este período é 

coincidente com o “reajuste dos contratos de concessão da transmissão, quando 
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são reajustadas as receitas anuais permitidas, que as transmissoras recebem para 

prestar o serviço de transmissão”. 

2.4.2 Redes de distribuição 

As redes de distribuição são contempladas pelo Guia do Empreendedor – 

ANEEL (2003, p. 89) como: 

 As redes de baixa tensão (abaixo de 230 kV) geralmente 
prestam serviço de abrangência regional (redes de distribuição), 
tendo sua coordenação e operação executadas pela concessionária 
de distribuição local. O acesso a instalações não integrantes da Rede 
Básica de Transmissão, portanto com tensão inferior a 230 kV, é 
coordenado pela concessionária ou permissionária de distribuição 
local. 

Diferente das redes de transmissão, as distribuidoras, tem sua “tarifa fio” 

baseada em outros custos, com valores únicos para cada subgrupo de tensão como 

afirma a ANEEL em sua Resolução nº 152/2003: 

A tarifa de referência aplicada ao mercado de referência de 
demanda nem sempre recupera a receita requerida para exploração 
do “serviço fio”, de modo que são necessários alguns ajustes 
posteriores nessa tarifa para que se obtenha a TUSDfio. A TUSDfio 
tem valores únicos para cada subgrupo de tensão da distribuidora, ou 
seja, não incorpora a metodologia locacional utilizada no cálculo da 
TUSTfio. No caso de geradores conectados às instalações de 
distribuição, é considerada a menor dessas tarifas. 

TUSD é a denominação para Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, 

também regulamentada pela ANEEL. 

2.5 MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Conforme determinação do Ministério de Minas e Energia, a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), criada pela Lei nº 9.427 de1996 e tem como 

atribuições: 
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Regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a distribuição 
e a comercialização da energia elétrica, atendendo reclamações de 
agentes e consumidores com equilíbrio entre as partes e em beneficio 
da sociedade; mediar os conflitos de interesses entre os agentes do 
setor elétrico e entre estes e os consumidores; conceder, permitir e 
autorizar instalações e serviços de energia; garantir tarifas justas; 
zelar pela qualidade do serviço; exigir investimentos; estimular a 
competição entre os operadores; e assegurar a universalização dos 
serviços. 

Para que se financie a fiscalização, os concessionários, permissionários e 

autorizados à comercialização de energia elétrica devem pagar uma taxa. Conforme 

determinado pelo Art. 12, da Lei nº 9.427 de 26 de dezembro de 1996: 

É instituída a Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia 
Elétrica, que será anual, diferenciada em função da modalidade e 
proporcional ao porte do serviço concedido, permitido ou autorizado, 
aí incluída a produção independente de energia elétrica e a 
autoprodução de energia. 

A ANEEL, por meio do Decreto nº 2.003, 10 de setembro de 1996, regula a 

produção de energia elétrica por produtor independente conforme afirma 

TOLMASQUIM (2004, p. 237):  

O decreto regulamenta a concessão de energia elétrica para 
pessoa jurídica ou consórcio de empresas, destinada parcial ou 
totalmente ao comércio ou exclusivamente para consumo próprio do 
produtor. 

Há casos em que a concessão deve ser precedida de licitação junto ao 

poder público. Porém isto se aplica, segundo TOLMASQUIM (2004, p. 237), ao 

aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000kW para 

produtor independente. Para potencial inferior a este, aplica-se o art. 5º, em que é 

exigido apenas comunicação ao órgão competente para fins de registro. 

TOLMASQUIM (2004, p. 238), ainda cita a aplicabilidade do art. 13º do 

Decreto 2.003/96, que trata sobre a comercialização e acesso ao sistema elétrico: 

O produtor independente (...) tem assegurado o livre acesso 
aos sistemas de transmissão e de distribuição de concessionários e 
permissionários de serviço público de energia elétrica, mediante o 
ressarcimento do custo de transporte envolvido. O decreto no.  2.003 
regulamenta ainda a integração da operação energética do produtor 
independente (...) ao sistema elétrico e disciplina os encargos 
financeiro devidos por tais produtores, institui normas de fiscalização 
e penalidades. 
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O decreto trata amplamente da produção de energia elétrica por iniciativa 

privada, deste modo TOLMASQUIM (2004, p. 239) ainda faz a associação da lei às 

fontes alternativas de energia: 

Mesmo não explicitando e regulamentando restrições e 
autorizações para fontes alternativas de energia, esse decreto é de 
fundamental importância na regulamentação também de (...) 
produtores independentes que utilizem fontes alternativas de energia 
para a geração e venda de energia. 

Tanto por meio de geração originária de iniciativa pública quanto privada, o 

mercado de energia elétrica brasileiro pode ser Regulado ou Livre, segundo o Art. 1º 

do Decreto 5.163 de 30 de Julho de 2004. E ainda elucida sobre os mercados: 

I - Ambiente de Contratação Regulada - ACR o segmento 
do mercado no qual se realizam as operações de compra e venda de 
energia elétrica entre, agentes vendedores e agentes de distribuição, 
precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, 
conforme regras e procedimentos de comercialização específicos; 

II - Ambiente de Contratação Livre - ACL o segmento do 
mercado no qual se realizam as operações de compra e venda de 
energia elétrica, objeto de contratos bilaterais livremente negociados, 
conforme regras e procedimentos de comercialização específicos; 

Embora ambos devam ser: informados, registrados, homologados ou 

aprovados pela ANEEL, conforme art. 10º do mesmo Decreto. 

O Formulário 20-F da Companhia Paranaense de Energia – COPEL (2009, 

p. 39), aborda, de forma simplificada, a regulamentação do novo modelo do setor 

elétrico brasileiro, conforme itens do Decreto 5.163/2004: 

Esse decreto inclui, entre outros itens, regras relativas a 
procedimentos de leilão, à forma dos contratos de compra de energia 
e ao mecanismo de repasse de custos aos consumidores finais. 

De acordo com esses regulamentos, todos os agentes que 
adquirem eletricidade devem contratar toda sua demanda de 
eletricidade conforme diretrizes estabelecidas. Os agentes que 
comercializam eletricidade devem comprovar que a energia a ser 
vendida vem de instalações de geração existentes ou planejadas. Os 
agentes que não cumprirem essas exigências estão sujeitos a 
penalidades impostas pela ANEEL. Esses regulamentos também 
exigem que as companhias de distribuição satisfaçam suas 
obrigações de fornecimento de eletricidade primordialmente por meio 
de leilões públicos. Além desses leilões, as companhias de 
distribuição podem adquirir eletricidade de: (i) companhias de geração 
conectadas diretamente à companhia de distribuição (exceto usinas 
hidrelétricas com capacidade superior a 30 MW e certas usinas 
termelétricas), (ii) empreendimentos de geração de eletricidade 
participantes da fase inicial do Proinfa, (iii) contratos de compra de 
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energia celebrados antes da promulgação da Lei do Novo Modelo do 
Setor Elétrico e (iv) Itaipu. 

Neste contexto 100% da demanda de energia elétrica estimada pelos 

agentes distribuidores deve ser contratado por meio de contratos no mercado 

regulado. 

2.5.1 Mercado Regulado 

É no mercado regulado que os agentes de distribuição adquirem sua 

demanda projetada de energia por meio de leilões. Sobre o leilão do mercado 

regulado, consta no Demonstrativo 20-F da COPEL (2009, p. 38): 

Os leilões são administrados pela ANEEL, diretamente ou 
por meio da CCEE, sob certas diretrizes emitidas pelo MME. (...) As 
compras de eletricidade são realizadas mediante dois tipos de 
contratos bilaterais: Contratos de Quantidade de Energia e Contratos 
de Disponibilidade de Energia. Num Contrato de Quantidade de 
Energia, o gerador compromete-se a suprir determinado montante de 
eletricidade e assume o risco de o suprimento de eletricidade ser 
afetado adversamente (...) que possam interromper o suprimento de 
energia, caso em que o gerador deverá adquirir essa energia de 
outras fontes para cumprir suas obrigações de suprimento. Num 
Contrato de Disponibilidade de Energia, o gerador compromete-se a 
disponibilizar certa capacidade ao mercado regulado. Nesse caso, a 
receita do gerador é garantida, e os distribuidores correm o risco de 
escassez no suprimento. 

Quanto à subcontratação ou superavaliação da demanda de energia, o 

mesmo Demonstrativo 20-F (2004, p. 38), indica atitudes dos distribuidores e ainda 

menciona características do funcionamento do mercado de curto prazo – spot: 

(...) a estimativa de demanda dos distribuidores é o principal 
fator da determinação do volume de eletricidade que o sistema como 
um todo contratará. Os distribuidores que subcontratam também 
devem pagar para suprir sua demanda comprando energia no 
mercado spot. No caso de supercontratação, quando o volume 
contratado fica entre 100% e 103% da demanda efetiva, os 
distribuidores não são penalizados e os custos adicionais são 
compensados por meio de aumentos nas tarifas aos consumidores. 
Quando o volume contratado é superior a 103% da demanda efetiva, 
os distribuidores devem vender energia no mercado spot. Se o preço 
contratual for mais baixo que o preço atual no mercado spot, os 
distribuidores vendem seu excesso de energia com lucro. Por outro 
lado, se o preço contratual for mais alto que o preço no mercado spot, 
os distribuidores vendem sua energia adicional com prejuízo. 
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Quanto mais precisa for a estimativa de demanda dos distribuidores, menor 

será o risco em ter que comercializar energia no mercado de curto prazo.  

2.5.2 Mercado Livre 

Este mercado apesar não ser regulamentado, pode ter seus agentes 

conectados ao SIN. Entretanto, conforme o 20-F da COPEL (2004, p. 39), “cobre 

transações entre concessionárias de geração, PIEs, autogeradores, 

comercializadores de energia, exportadores e importadores de eletricidade e 

Consumidores Livres.” 

Além disso, conforme consta no mesmo Formulário 20-F da COPEL (2004, 

p. 39): 

 O mercado livre também inclui contratos bilaterais 
existentes entre geradores e distribuidores assinados sob o modelo 
antigo do setor elétrico, até seu vencimento. (...) Consumidores com 
direito a escolher seu fornecedor só podem fazê-lo após o vencimento 
de seus contratos com os distribuidores locais, com aviso prévio ou, 
no caso de contrato sem data de vencimento, com aviso prévio de 15 
dias em relação à data em que o distribuidor deve informar o MME 
sobre sua demanda de eletricidade estimada. Nesse último caso, o 
contrato só será rescindido no ano seguinte. Após ter optado pelo 
mercado livre, o consumidor só pode retornar ao sistema regulado 
depois de fornecer aviso prévio de cinco anos ao distribuidor de sua 
região, mas o distribuidor pode reduzir esse prazo como lhe convier. 
Esse longo período de aviso visa assegurar que, se necessário, o 
distribuidor possa adquirir energia adicional em leilões no mercado 
regulado sem impor custos extras ao mercado cativo. As 
concessionárias de geração estatais podem vender eletricidade a 
Consumidores Livres, mas, ao contrário das companhias geradoras 
privadas, são obrigadas a fazê-lo por meio de leilões. 

O mercado livre, assim como mercado regulado, é normatizado pela 

Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, por meio da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 

De todo modo, conforme consta no Formulário 20-F divulgado pela 

Companhia Paranaense de Energia – COPEL (2004, p. 38), “a eletricidade 

proveniente de projetos de geração de baixa capacidade localizados próximos aos 



42 

 

 

 

pontos de consumo (...) estará sujeita a normas específicas diferentes das normas 

aplicáveis ao mercado regulado e ao mercado livre.”  

Abrindo também, a possibilidade de abordagem do projeto em estudo sub as 

características de Geração Distribuída. 

2.5.3 Geração Distribuída 

O decreto no. 5.163, de 30 de julho de 2004, que regulamenta a 

comercialização de energia elétrica, também define a Geração distribuída conforme 

o seu art.14: 

Para os fins deste Decreto, considera-se geração distribuída 
a produção de energia elétrica proveniente de empreendimentos de 
agentes concessionários, permissionários ou autorizados (...) 
conectados diretamente no sistema elétrico de distribuição do 
comprador, exceto aquela proveniente de empreendimento:  

I - hidrelétrico com capacidade instalada superior a 30 MW; 
e 

II - termelétrico, inclusive de cogeração, com eficiência 
energética inferior a setenta e cinco por cento, conforme regulação da 
ANEEL, a ser estabelecida até dezembro de 2004. 

Parágrafo único. Os empreendimentos termelétricos que 
utilizem biomassa ou resíduos de processo como combustível não 
estarão limitados ao percentual de eficiência energética prevista no 
inciso II do caput. 

Enquanto que no art. 13º do mesmo decreto reafirma a necessidade de 

“atendimento à totalidade do mercado dos agentes de distribuição”, e enumera os 

meios de contratação, entre outros: 

III - proveniente de: 

a) geração distribuída; 

“b) usinas que produzam energia elétrica a partir de fontes 
eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, contratadas na 
primeira etapa do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica - PROINFA; e” 

c) Itaipu Binacional. 
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A ANEEL “estabelece condições para comercialização de energia 

proveniente de Geração Distribuída” por meio de Resolução Normativa nº 167, de 10 

de outubro de 2005, aonde em seu art 6º, reitera suas receitas: 

Art. 6º Os contratos firmados (...) terão a tarifa estabelecida 
pela ANEEL, com base no montante da geração distribuída anual, em 
MWh, para atendimento ao mercado considerado na última revisão 
tarifária periódica do agente de distribuição, bem como nos 
respectivos valores, em R$, vinculados às rubricas a seguir 
relacionadas: 

I – remuneração dos ativos de geração; 

II – quota de reintegração; 

III – custos operacionais da empresa de referência; 

IV – Reserva Global de Reversão – RGR; 

V – uso dos sistemas de distribuição; 

VI – Compensação Financeira pela Utilização de Recursos 
Hídricos – CFURH; 

VII – Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – 
TFSEE; 

VIII – P&D; e 

IX – PIS, PASEP e COFINS. 

§ 1º Ao valor da RGR, considerado na última revisão 
tarifária, será aplicado o fator que representa a proporção da base de 
ativos de geração distribuída, em relação ao total de ativos 
imobilizados em serviço do agente de distribuição. 

§ 2º O valor referente ao inciso V será obtido pela aplicação 
da tarifa de uso dos sistemas de distribuição (TUSD), vigente na data 
da revisão tarifária, sobre a potência instalada da geração distribuída. 

Engloba também, a cobertura de alguns valores tributários de geração. 

2.6 CARGA TRIBUTÁRIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES 

É conhecimento de todos a pesada carga tributária sobre os mais variados 

segmentos da economia. Sobre os custos tributários de um parque eólico 

CUSTÓDIO (2007, p. 263), afirma que “em usinas eólicas, o custo do financiamento 

da instalação do parque eólico representa o maior dos custos na fase operacional do 

empreendimento”. 
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SALES (2007, p. 13), em Seminário pela Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo – FIESP lista um universo de encargos e tributos incidentes 

sobre o Setor Elétrico Brasileiro. 

a) Tributos: 

IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços 

ISS – Imposto sobre Serviços 

PIS/PASEP – Plano de Integr. Social e Prog. de Form. do 
Patrim. do Servidor Público 

COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade 
Social 

ITR – Imposto Territorial Rural 

IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores 

IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana 

INSS – Contribuição ao INSS devida pelo Empregador 

b) Encargos Sociais: 

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

Outros Encargos – SAT, Salário Educação, Sistema “S” 

c) Encargos Setoriais: 

CCC – Conta de Consumo de Combustível 

RGR – Reserva Global de Reversão 

TFSEE – Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia 
Elétrica 

ECE – Encargo de Capacidade Emergencial 

CDE – Conta de Desenvolvimento Energético 

ONS – Contribuição ao Operador Nacional do Sistema 
Elétrico 

CFURH – Compensação Financeira pela Utilização de 
Recursos Hídricos 

Além dos Tributos e contribuições sociais, há também outras obrigações 

legais, segundo afirma o 20-F da COPEL (2009, p. 46): 

As companhias que detêm concessões e autorizações para 
geração e transmissão de eletricidade são obrigadas a investir pelo 
menos um por cento de suas receitas operacionais líquidas anuais 
em pesquisa e desenvolvimento. As companhias que geram 
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eletricidade exclusivamente por meio de pequenas centrais 
hidrelétricas, de co-geração e de empreendimentos de energia de 
fontes alternativas não estão sujeitas a essa exigência. 

Entretanto, pode se perceber que a incidência dos encargos, principalmente 

os setoriais, se sujeita à aplicabilidade individual à legislação. Deve haver o 

enquadramento legal para cada tributo ou encargo. 

2.7 ANÁLISE VIABILIDADE 

Para HIRATA (1985, p. 319) “as análises e os processos de decisão sobre o 

aproveitamento da energia eólica devem incluir os aspectos tecnológicos, 

econômicos e políticos” por tratar-se de empreendimento que geralmente precisa, 

entre outros, de apoio do município em que se instala – devido à desapropriação de 

áreas necessárias para a construção.  

HIRATA (1985, p. 319) ainda complementa: 

Pode-se afirmar que, tecnologicamente, esta fonte de 
energia apresenta uma grande vantagem, que consiste em se poder 
passar da decisão à fase de operação em um intervalo de tempo 
muito pequeno, quando comparado com outras fontes alternativas de 
energia. 

E também HIRATA (1985, p. 323), pondera: 

(...) característica marcante do aproveitamento da energia 
eólica está associada ao caráter errático com que sopram os ventos. 
Esta característica é responsável pela necessidade de algum tipo de 
mecanismo que funcione como um volante,(...) acumule energia 
quando há um excesso para utilizá-la quando a demanda for maior 
que a disponibilidade. 

Nesta etapa, para o estudo de viabilidade, CUSTÓDIO (2007, p. 255) afirma: 

(...) Devem ser considerados todos os custos, tais como: 
investimentos, juros dos financiamentos, operação, manutenção, 
locações do terreno, impostos e taxas, etc. , que serão comparados 
com os faturamentos oriundos da venda de energia. Este estudo 
determinará a atratividade do investimento, geralmente avaliada pela 
TIR – taxa interna de retorno.  

Deste modo, para este estudo devem ser avaliados os pontos de custos 

tanto do empreendimento como os custos de operação. 
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Existem basicamente três métodos utilizados para avaliação de empresa, 

segundo SANTOS e SCHMIDT (2005, p.4): 

o Avaliação por fluxo de caixa descontado: que relaciona o 
valor do ativo ao valor presente dos fluxos futuros de 
caixa; 

o Avaliação relativa: estima o valor do ativo comparando-o 
a ativos similares; 

o Avaliação de direitos contingente: precifica por modelos 
de opções para ativos com esta característica; 

Neste trabalho o modelo a ser adotado é o de avaliação por fluxo de caixa 

descontado, principalmente por ser o método mais bem difundido. A dificuldade para 

a análise de viabilidade do projeto está na taxa de desconto a ser aplicada, 

conforme é abordado por SANTOS E SCHMIDT (2005, p. 7): 

Entidades que não negociam seus valores no mercado. 
Nesse caso, a dificuldade reside na mensuração do risco e da 
conseqüente taxa de desconto, uma vez que a maioria dos modelos 
de risco e retorno exige estimativas a partir de preços históricos do 
ativo objeto da análise. 

No entanto o mercado de produção de energia elétrica tem leis de 

comercialização próprias e reajustes periódicos peculiares do setor. Assim como o 

mercado de energia eólica, que também possui mercado específico. 

2.7.1 Demonstração de Fluxo de Caixa do Empreendimento 

Para elaboração do fluxo de caixa se deve considerar conforme SANTOS 

(2009, p. 20): 

Todas as entradas e saídas de caixa relativas às atividades 
operacionais são apuradas e apresentadas por classe de transações: 
total recebido dos clientes e outras atividades operacionais, total p.o 
aos fornecedores e funcionários, impostos, etc. 

Como exemplificado no Quadro 1. E é contemplado por SANTOS (2009, p. 

21), que “a companhia deve detalhar essas classes de transações no nível que 

julgar ser mais apropriado para os usuários das suas demonstrações financeiras”, 

pois para cada nível de gestão de cada segmento do mercado há necessidades de 

informação mais ou menos detalhada. 
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FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

  

(+) Recebimento de Clientes 

(+) Juros Recebidos 

(+) Outros Recebimentos Relacionados às Atividades Operacionais 

(-) Pagamento de Funcionários, Fornecedores e Serviços  (incluindo 
seguros, propagandas e similares) 

(-) Juros Pagos 

(-) Impostos 

(-) Outros Pagamentos Relacionados a Atividades Operacionais 

(=) Caixa Líquido Obtido das Atividades Operacionais 
Quadro 1: Exemplo de Fluxo de caixa das atividades operacionais: 

Fonte: Santos 2009 (adaptado) 

Além disso, se devem demonstrar em atividades de investimento o dispêndio 

com a compra à vista de imobilizado e/ou em atividades de financiamento, os 

empréstimos pagos.  

Para BRAGA (1989, p. 279), alguns critérios regem a montagem dos fluxos 

de caixa, entre outros: 

Na nova proposta não devem ser computadas as perdas 
sofridas com um projeto fracassado que seria por ela substituído, uma 
vez que tais perdas decorreram de decisões anteriores. (...); nos 
fluxos de caixa devem ser computadas, as alterações nos 
desembolsos com o imposto de renda, provocadas pela nova 
proposta. 

2.7.2 Métodos para Análise de Viabilidade Econômica 

A alocação de recursos em investimentos de longo prazo envolve riscos 

inerentes ao tipo de empreendimento. Em contrapartida devem gerar retorno ao 

investidor que pelo menos compense esses riscos. WARREN, REEVE E FESS, 

(2008, p. 356) ainda afirmam que: 

Os investimentos de capital envolvem o comprometimento 
de fundos de longo prazo (...), portanto, devem gerar uma taxa de 
retorno razoável, de modo que os negócios possam satisfazer as 
obrigações com os credores e retornar dividendos para os acionistas. 

Há alguns métodos de avaliação de investimentos. Os mais utilizados 

consideram previsões de fluxos de caixa futuros que o empreendimento pode vir a 
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gerar. Alguns deles ainda consideram o valor que o dinheiro assume durante o 

tempo, descontando esses fluxos futuros a um valor presente.  

BRAGA (1989, p. 281), aponta os métodos que são mais difundidos como: 

Taxa Média de Retorno e Prazo de Retorno - Payback (métodos simples, diretos). 

Valor Atual Líquido e Taxa Interna de Retorno (métodos mais precisos, que 

consideram o valor do dinheiro no tempo). 

Neste sentido WARREN, REEVE E FESS, (2008, p. 357), afirmam que para 

fluxos de caixa de curta duração os métodos que ignoram o valor presente são úteis, 

tendo em vista o pouco impacto que o desconto causa no curto prazo. Característica 

diferente do tipo de investimento abordado por este trabalho. 

Quanto à taxa de desconto a ser aplicada em métodos que utilizam o valor 

presente de estimativas de caixa futuros, SANTOS E SCHMIDT, (2007, p. 110), 

ponderam que estas devem ser adequadas a cada tipo de fluxo de caixa. 

Nesta etapa serão explicados três métodos mais comumente adotados para 

análise de viabilidade de investimentos em projetos são eles: 

a) Método do Prazo de Retorno (Payback) 

O Payback é o método que demonstra em quanto tempo o investimento é 

recuperado. CASAROTTO FILHO E KOPITTKE (2000, p. 122), apontam o método 

Payback como não exato e ainda contemplam que este método: 

Mede o tempo necessário para que o somatório das 
parcelas anuais seja igual ao investimento inicial (...). Este método 
não leva em consideração o tempo de investimento, e pode ser 
dificultada sua aplicação quando o investimento inicial se der por mais 
de um ano (...). 

Este método considera os fluxos de caixa apenas até o momento da total 

recuperação do investimento. Entretanto a vida útil do projeto pode durar além desse 

período. Não sendo, deste modo, considerados os fluxos de caixa após o período 

abordado pelo método. 

BRAGA (1989, p. 283) afirma 

Quanto mais amplo for o horizonte de tempo considerado, 
maior será o grau de incerteza nas previsões. Deste modo, propostas 
que ultrapassarem esse limite serão rejeitadas. A alta administração 
das empresas costuma fixar um prazo máximo de retorno para seus 
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projetos de investimento e, assim, as propostas que ultrapassarem 
esse limite serão rejeitadas. 

O cálculo do prazo de retorno é simples: 

o se as entradas líquidas de caixa forem uniformes, bastará 
dividir o investimento inicial pelas entradas anuais de caixa; 

o quando as entradas anuais forem desiguais, estas deverão 
ser acumuladas até atingir o valor do investimento, apurando-
se o prazo de retorno. 

Esse cálculo pressupõe que as entradas de caixa ocorram 
uniformemente ao longo de cada ano e o prazo de retorno poderá 
apresentar uma fração do último período emque será completado o 
valor do investimento. 

Deste modo, na comparação entre dois projetos de investimento, para 

SOUZA (2008, p. 214):  

A regra de decisão é escolher o projeto cujo prazo de 
recuperação seja menor. (...) esta regra é conseqüência do raciocínio 
de que, quanto menor o prazo de recuperação do valor aplicado, 
menor é o risco inerente ao projeto. 

A vantagem do payback para SOUZA (2008, p. 214), é devido ao “fato de 

ser fácil de calcular e de ser entendido e ainda atrair a atenção para o projeto que 

mais rapidamente devolva os recursos aplicados”. Além de ser “útil para gerente, 

cujo interesse é a liquidez” como afirmam WARREN, REEVE e FESS (2008, p. 359). 

Porém GALESNE, FENSTERSEIFER E LAMB (1999) afirmam que “este 

método não seja adequado para a análise de investimento, por não considerar o 

custo de capital” ou custo de oportunidade. E SOUZA (2008) aponta também que “o 

método não dá a devida atenção para os fluxos de caixa (gerados) após o prazo de 

recuperação”. 

Existe uma variação deste método denominado Payback Atualizado. O qual, 

conforme BRAGA (1989, p. 284): 

Alguns profissionais descontam os fluxos de caixa das 
propostas, determinando os valores atuais dos investimentos líquidos 
e das entradas líquidas de caixa.Dividem o valor atual do 
investimento líquido pelo valor atual das entradas líquidas de caixa e 
obtêm um índice que já não corresponde a uma medida de tempo de 
recuperação de investimento. (...) Quanto menor for o índice que 
expressa essa relação, melhor será a proposta. 

Porém BRAGA (1989, p. 285), ainda afirma que é “mais conveniente ignorar 

o payback atualizado e utilizar o prazo de retorno” em métodos como o Valor 

Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno.  
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b) Método do Valor Presente Líquido (VPL) 

Para CASAROTTO FILHO e KOPITTKE (2000) “normalmente, este método 

é utilizado para análise de investimentos isolados”. SOUZA (2008, p. 218) contempla 

o método e afirma que: 

O método proporciona um único resultado que é o valor 
presente líquido dos fluxos de caixa. Corresponde à soma algébrica 
do investimento inicial e dos fluxos de caixa descontados para o valor 
presente com o uso de uma taxa de desconto, ou taxa mínima de 
atratividade ou ainda, a taxa que representa o custo de oportunidade 
do capital. O resultado pode ser positivo ou negativo. 

A taxa mínima de atratividade é representada pela menor taxa de retorno 

que o investimento pode alcançar para que seja aceito pela administração do 

empreendimento. 

Já o custo de oportunidade é obtido pelos rendimentos alcançados pelo 

valor investido, caso não fossem aplicados no empreendimento, ou seja, é o valor 

que o investidor deixa de ganhar para investir no empreendimento.  

BRAGA (1989, p. 286), utiliza-se de outra denominação (Valor Atual Líquido 

- VAL) e afirma que: 

Neste método os fluxos de caixa da proposta são 
convertidos a valor presente através da aplicação de uma taxa de 
desconto predefinida que pode corresponder ao custo de capital da 
empresa ou à rentabilidade mínima aceitável em face do risco 
envolvido. 

O Valor Atual Líquido (VAL) é a diferença entre os valores 
atuais das entradas líquidas de caixa e os das saídas de caixa 
relativas ao investimento líquido. Deste modo, o VAL corresponde a 
uma quantificação dos benefícios adicionais provocados pela 
proposta. 

O método pode ser expresso da seguinte forma: 

 

Onde:  

VPL = Valor Presente Líquido 

FC = Fluxo de Caixa Líquido 

i = taxa de desconto 

j = tempo 
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Conforme WARREN, REEVE E FESS, (2008, p. 362), “a taxa de juros 

(retorno) utilizada nas análises do valor presente líquido é estabelecida pela 

gerência e, em geral, baseia-se em fatores como natureza do negócio, objeto do 

investimento, custo dos fundos de garantia para o investimento.” 

BRAGA (1989, p. 286) ainda afirma que se o VPL for maio ou igual a zero, a 

proposta poderá ser aprovada. Devido a alcançar retorno igual ou maior que o custo 

do capital investido ou rentabilidade maior que a rentabilidade mínima esperada. Se 

o resultado do VPL for menor que zero considera-se que a proposta não é 

economicamente viável. 

Para BITTENCOURT (2010, p. 105) o VPL ainda pode ser utilizado com 

auxílio da análise de sensibilidade, visualizando-se os vários cenários do projeto:  

Pode-se elaborar ainda uma análise de sensibilidade do 
VPL frente à TMA, incorporando-se ao estudo dos cenários uma 
avaliação dos riscos e da incerteza envolvidos em cada cenário. Esta 
análise de sensibilidade pode ser realizada na planilha de análise 
econômica dos cenários, e como resultado final a planilha ppoderá 
apresentar um gráfico onde no eixo (x) se podem visualizar os valores 
de TMA e no eixo (Y) os valores correspondentes de VPL. 

Além de utilizar-se a TMA, pode-se fazer a comparação do resultado de VPL 

para outras variáveis do projeto, como o preço de venda, o custo de aquisição, entre 

outras. 

O Valor Presente Líquido ainda apresenta outras vantagens como o 

reconhecimento do risco do investimento sobre o valor presente dos fluxos de caixa, 

e a associação a um índice que facilita a classificação dos investimentos, conforme 

SOUZA (2008, p. 219). E desvantagens como a complexidade do método em 

relação ao Payback. 

c) Método da Taxa Interna de Retorno (TIR) 

Método de que também considera o valor do dinheiro no tempo, a taxa 

interna de retorno, é o cálculo que zera os fluxos de caixa descontados a valor 

presente. Segundo BRAGA (1989, p. 290), “a TIR corresponde a uma taxa de 

desconto que iguala o valor atual das entradas líquidas de caixa ao valor atual dos 

desembolsos relativos ao investimento líquido”.  



52 

 

 

 

CASAROTTO FILHO E KOPITTKE (2000, p. 130), afirmam que os 

investimentos com TIR maior que a taxa mínima de atratividade – TMA são 

considerados rentáveis e passíveis de análise. Para BRAGA (1989, p. 290), “essa 

taxa mínima poderá também corresponder ao custo de capital da empresa. Se a TIR 

for inferior a taxa mínima, a proposta deve ser rejeitada porque a sua implementação 

afetaria negativamente a rentabilidade global da empresa”. 

Conforme expõe SOUZA (2008 p. 220), na Taxa Interna de Retorno o VPL é 

inserido no cálculo e então se trata de encontrar a taxa. Em suma, SOUZA (2008, p. 

221), afirma:  

A TIR utiliza os mesmos princípios do VPL, mas o objetivo é 
encontrar uma taxa de desconto que proporcione um VPL de “zero” 
para o projeto. Em outras palavras: este método pretende mostrar o 
percentual de retorno que o investidor obtém do projeto. 

Em outras palavras, quando um projeto apresenta um Valor Presente 

Líquido (VPL) igual a zero, isso quer dizer que a taxa de desconto aplicada sobre os 

fluxos de caixa futuro para trazê-los à valor presente é igual à Taxa Interna de 

Retorno (TIR). 

Os cálculos para encontrar a TIR são mais complexos se comparados ao 

VPL. Além disso, pode-se encontrar mais de uma TIR para o mesmo projeto, o que 

pode dificultar sua análise. Tendo em vista que fluxos de caixa líquidos negativos 

podem enviesar os resultados. 

Portanto, esse método não será contemplado por este trabalho. BRAGA 

(1989, p. 295), aponta que “as limitações do método da Taxa Interna de Retorno 

decorrem das propriedades matemáticas envolvidas nos cálculos”. 

2.8 CUSTO DE OPORTUNIDADE 

Representado pelos valores financeiros que o investidor deixou de receber 

pelo capital aplicado no investimento. REDIVO (2004, p.6 apud MARTINS 2000, p. 

250) afirma que: 
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Representa o Custo de Oportunidade o quanto a empresa 
sacrificou em termos de remuneração por ter aplicado seus recursos 
numa alternativa ao invés de outra. Se usou seus recursos para a 
produção de sorvetes, o custo de oportunidade desse investimento é 
o quanto deixou de ganhar por não ter aplicado aquele valor em outra 
forma de investimento que estava ao seu alcance. 

Para BEUREN (1993, p. 3 e 4 apud HORNGREN 1986, p. 528) conceitua 

custo de oportunidade como: 

O custo de oportunidade é o sacrifício mensurável da 
rejeição de uma alternativa; é o montante máximo sacrificado pelo 
abandono de uma alternativa; é o lucro máximo que poderia ter sido 
obtido se o bem, serviço ou capacidade produtivos tivessem sido 
aplicados a outro uso operacional.  

E REDIVO (2004, p. 6 apud DAMODARAN 2002, p. 204) ainda cita que 

“custo de oportunidade é o custo resultante de um projeto que utiliza recursos que já 

são de propriedade da empresa. Ele é baseado no melhor uso alternativo possível.” 

Deste modo o custo de oportunidade está diretamente relacionado aos recursos 

disponíveis ao investidor, os quais serão alocados ao investimento escolhido. Sendo 

assim, a análise econômica neste trabalho, utiliza o custo de oportunidade nos 

fluxos de caixa descontado associado a dispêndio de atividades de investimento. 

Considerando-se como rendimentos não auferidos sobre o capital próprio aplicado 

no projeto.                                                              
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3. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE 

ECONÔMICA 

A análise de viabilidade econômica deste projeto será descrita nas etapas 

subseqüentes conforme critérios específicos: 

• Localização da implantação do projeto, com caracterização do local; 

• Estudo de Mercado Local, verificação de demanda, cobertura da 

demanda;  

• Apresentação do método de análise escolhido; 

• Verificação da capacidade de energia gerada para o projeto; 

• Levantamento dos Custos de investimento, operação e manutenção; 

•  Elaboração da Demonstração de Fluxos de Caixa pertinentes à 

análise. 

Por fim, será feita a análise dos resultados obtidos com a aplicação do 

método escolhido sobre os valores de fluxo de caixa líquido, correspondentes aos 

critérios avaliados. 

3.1 DADOS DE LOCALIZAÇÃO 

No Município de Laguna foram realizadas medições de potencial eólico pelo 

LabSolar, atual Laboratório de Engenharia de Processos de Conversão e Tecnologia 

de Energia - LEPTEM  da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC em 

parceria com as Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC, no Morro do 

Tamborete, situado próximo à localidade de Ponta da Barra conforme figura 10.  
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Figura 10: Localização do Parque Eólico em Laguna – SC. 

Fonte: Google Mapas (modificado). 

 

 Segundo DALMAZ (2007, p. 67) os ventos da região foram medidos no 

período entre os anos de 1999 e 2002. Na Figura 10 está destacado o local de 

instalação dos equipamentos de medição (anemômetros). 

Laguna é uma cidade litorânea de Santa Catarina, localizada há 110km ao 

sul de Florianópolis, com área de 353 Km² e faixa litorânea com extensão de 28.706 

metros. Conforme informações contidas no Site da Prefeitura Municipal de Laguna 

(LAGUNA, 2011 – a), o município faz limites ao norte com os municípios de Imbituba 

e Imaruí; ao oeste com os municípios de Capivari de Baixo, Gravatal e Tubarão; ao 
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sul o município de Jaguaruna e ao leste com o Oceano Atlântico. Sobre a economia 

consta no site da Prefeitura Municipal de Laguna (LAGUNA, 2011 – b) que: 

A economia do município baseia-se principalmente na 
Pesca, com alta produção de camarão e siri em suas lagoas e de 
pescados na costa do Atlântico Sul. A pecuária e a agricultura são 
desenvolvidas principalmente no interior. O turismo e o comércio são 
outros fatores econômicos. 

Segundo o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2011, SENSO 2010), o município apresenta população de 51.554, a qual apresenta 

uma taxa média de crescimento anual de 1,1%a.a. entre o período de 1996 a 2010.  

3.2 ESTUDO DE MERCADO 

Conforme o Operador Nacional do Sistema – ONS (2011) o município está 

inserido em região compreendida pelo Sistema Interligado Nacional – SIN como 

pode ser visualizado na figura 11. Deste modo, há possibilidade de comercialização 

de energia tanto por meio de Mercado Regulado quanto pela venda direta ao 

consumidor livre. 

Considerou-se um contrato de longo prazo com a CELESC (responsável 

pela distribuição de energia na cidade de Laguna), pelo período de 20 anos. 

Conforme os contratos do primeiro leilão de energia eólica no Brasil. Divulgado pela 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Além de ser o período utilizado para 

depreciação do parque eólico, conforme o Quadro 4. 
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Figura 11: Rede de Operação Sistêmica do sistema Interligado Nacional 

Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico – SIN (modificado). 

 

Segundo dados estatísticos Municipais disponíveis no site da Secretaria de 

Planejamento do Estado de Santa Catarina – SPG (2011), o consumo de energia 

elétrica em Laguna cresceu no período de 1996 até 2009 de modo proporcional ao 

aumento no número de unidades consumidoras conforme os gráficos 1e 2. 

E o consumo total também apresenta aumento para a região com média 

anual de 4% para o mesmo período. Pode se verificar que em 2009 Laguna 

apresentou consumo total de quase 75.000 MWh para 25 mil consumidores, entre 

comerciais, residenciais, industriais, rurais, públicos, entre outros. Percebe-se ainda, 

que o consumo per capita de Energia Elétrica para o ano de 2009 foi de 3.021 kWh. 

Considerando-se equivalentes, todos os tipos de consumidores. 
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Gráfico 1: Quantidade Total de Consumidores de Energia Elétrica em Laguna – SC 
(Unidades Consumidoras/Ano). 

Fonte: O autor (com base em dados da Secretaria do Planejamento de SC (SPG 2011). 

A quantidade de consumidores de Energia Elétrica em Laguna apresentou 

um aumento médio anual de 2%. Para os registros a partir de 1996 até 2009. 

Gráfico 2: Quantidade Total de Energia Elétrica Consumida em Laguna – SC 
(MWh/Ano) 

Fonte: O autor (com base em dados da Secretaria do Planejamento de SC (SPG - 
2011) 

O quadro 2 mostra uma projeção de demanda de energia para os próximos 

vinte e dois anos partindo do 2009, para a cidade de Laguna. Para fins de 

simplificação, considerou-se que a taxa de crescimento permaneça de 4%a.a. 
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Consumo de energia elétrica em MWh para LAGUNA SC 

de 1996 à 2009 com projeção até 2032 

 ANO CONSUMO EM MWh 

D
A

D
O

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

1996 46.290  

1997 49.792  

1998 52.038  

1999 54.149  

2000 57.357  

2001 59.079  

2002 60.096  

2003 64.254  

2004 64.752  

2005 64.972 

2006 63.448 

2007 68.166 

2008 70.174 

2009 74.984 

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 C

R
ES

C
IM

EN
TO

 4
%

aa
. 

2010 77.960 

2011 81.053 

2012 84.269 

2013 87.613 

2014 91.090 

2015 94.704 

2016 98.462 

2017 102.369 

2018 106.431 

2019 110.654 

2020 115.045 

2021 119.609 

2022 124.356 

2023 129.290 

2024 134.420 

2025 139.754 

2026 145.299 

2027 151.065 

2028 157.059 

2029 163.291 

2030 169.770 

2031 176.507 

Quadro 2: Consumo de energia elétrica em MWh para LAGUNA SC - de 1996 à 2009 com 
projeção até 2031 

Fonte: O autor (com base em dados da Secretaria do Planejamento de SC (SPG - 2011). 
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Verifica-se, no quadro 2, que a demanda de energia, do ano de 2009 até 

2031, tem um aumento previsto de 145%, passando de 46.290MWh para 

176.507MWh. Permitindo assim, planejamento para o melhor suprimento de energia 

elétrica consumida. 

3.3 PLANEJAMENTO DA CAPACIDADE 

Foram realizadas medições do regime de ventos entre os anos de 1999 e 

2002 em Laguna sob a responsabilidade técnica das Centrais Elétricas de Santa 

Catarina - CELESC em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina - 

UFSC. Quanto à velocidade, foi descrito por DALMAZ (2007, p. 73): 

Laguna aparece com as maiores velocidades média do 
Estado. (...) as médias mensais encontradas estão entre 4,77 e 11,58 
m/s, as anuais, 6,85 e 8,53 m/s, com média de 7,80 m/s, e 7,91 m/s 
para os anos mais significativos. Com suas médias anuais sempre 
bem acima dos 6 m/s, Laguna possui um excelente potencial.  

São evidenciados conforme DALMAZ (2007, p. 80) dados de medição dos 

ventos entre os anos de 1999 e 2002, e destes obtiveram-se como resultados 

obtidos conforme descrito no capítulo 2:  

•  Potência (kW): 600 

•  Fator de capacidade: 0,40 

• Energia de referência (MWh/ano): 2.044 (5,6/dia) 

•  Número de aerogeradores: 01 

• Fabricante modelo e potência nominal (kW) dos aerogeradores: Wobben Windpower – 

Enercon, E-40, 600kW. 

Tópicos constantes na ficha técnica de cadastro do Programa de Incentivo a 

Fontes Alternativas – PROINFA, e são relevantes na decisão de dar continuidade à 

análise de viabilidade econômica. 
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Embora haja necessidade prévia de definir a quantidade de aerogeradores e 

a disposição na área ocupada pelo parque eólico. Porém, para isso, é necessária 

avaliação técnica quanto ao relevo, rugosidade e distribuição do vento na área e 

aplicação de recursos computacionais, bem como área disponível.  

No entanto, a utilização de apenas um gerador pode inviabilizar o projeto. 

Isto devido aos custos de manutenção e operação, que não aumentam com a maior 

quantidade de aerogeradores. 

Desta forma, este trabalho irá considerar um parque eólico com capacidade 

instalada de 5,4MW de potência. Valor que se refere à média aritmética das 

capacidades instaladas dos parques eólicos classificados pelo ONS, como Tipo III 

(UEE com capacidade instalada abaixo de 20MW) em teste e/ou operação no Brasil 

Anexos A, B e C. 

No projeto em estudo, a capacidade é correspondente á nove aerogeradores 

de marca, modelo, assim como altura de instalação, avaliados conforme o item 2.3. 

Deste modo, a previsão de energia média produzida é de 2.044MWh ao ano 

multiplicada por 9 – correspondente ao número de aerogeradores do parque. 

Totalizando 18,4MWh de energia elétrica produzida ao ano. 

Conforme Quadro 2, quantidade correspondente a quase 25% do consumo 

de energia no ano de 2009 no município de Laguna. O que mostra a possibilidade 

de um projeto de uma usina com maior capacidade instalada, pois a demanda é 

suficiente a viabilizá-lo. 

3.4 LEVANTAMENTO DOS CUSTOS DE INVESTIMENTO 

Os custos com investimento foram divididos em custo de investimento 

(instalação) e custo de da energia gerada (operação e manutenção) para dar melhor 

visibilidade às etapas do projeto. 
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3.4.1 Custos do Investimento 

O Custo de Instalação da Infra-Estrutura foi obtido por meio de informações 

fornecidas por E-mail pela Empresa Wobben Windpower (MARKETING WOBBEN, 

2011), produtora de aerogeradores no Brasil. A qual forneceu o valor do custo 

médio, da estrutura de um parque eólico, em torno de R$ 4,2 milhões por MW 

instalado. Desse modo, para este estudo, é considerada a instalação de 9 

aerogeradores, com capacidade total instalada de 5,4MW. 

Projetos deste porte podem ser implantados com recursos provenientes de 

financiamentos, conforme CUSTÓDIO (2007, p. 265), “no Brasil, investimentos em 

infra-estrutura são, em geral, financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES.” Cujas condições de financiamento podem ser 

visualizadas no Quadro 3. 

Quadro 3: Condições de Financiamento no BNDES, em 2006.  

Fonte: CUSTÓDIO p. 265 (modificado) 

 

Foram adotados valores de 2006, tendo em vista que se mantém os 

mesmos critérios das condições de financiamento. Entretanto a taxa de juros 

aplicada foi a correspondente a descrição de TJLP, Inflação, Spread básico e de 

risco conforme Quadro 3. Apresenta-se ainda, a possibilidade de implantação por 

meio do PROINFA, o que garante outros incentivos do governo também quanto ao 

financiamento.  

Tanto para empreendimentos com recursos oriundos de financiamentos, 

como provenientes de capital próprio, deve ser considerados equipamentos 

Descrição Custo (R$/ano) 

    

Capital Próprio  20% do investimento 

Capital de Terceiro 80% do investimento 

Prazo de financiamento 17 anos 

Carência do financiamento 12 meses após a operação comercial 

Juros (TJLP = 6,5% aa; inflação = 4,5% aa; Spread básico = 1,0% aa; Spread de risco = 1,0% aa) 

Índica de cobertura do serviço da dívida 1,2 
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abrangidos pelo empreendimento. Dentre os quais, o principal deles é o 

aerogerador. Segundo CUSTÓDIO (2007, p. 259), “os aerogeradores representam o 

principal componente de custos para a implantação de um parque eólico”. 

Como pode ser visto na figura 12, pelo menos 75% dos custos de 

implantação é destinada a aquisição dos aerogeradores na Europa. 

Figura 12: Composição de Custos dos Parques Eólicos na Europa (máquinas de 2 
MV). 

Fonte: CUSTÓDIO (2007). 

Como não foram encontradas informações confiáveis referentes ao custo 

dos equipamentos de um parque eólico no Brasil, serão estimados conforme a 

proporção de custos na Europa conforme Figura 12, para que sejam apurados 

alguns custos operacionais. 

3.4.2 Custos da Energia Gerada 

Para o custo de produção da energia elétrica foram considerados, conforme 

exposto no Quadro 4, os percentuais indicados.  
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Quadro 4: Custo Operacional de uma Fazenda Eólica 

Fonte: CUSTÓDIO 2007, p. 267 (modificado). 

 

Conforme afirma CUSTÓDIO 2007, p. 263, “em usinas eólicas, o custo do 

financiamento da instalação do parque eólico representa o maior dos custos na fase 

operacional do empreendimento”. Para tanto, avaliou-se também um investimento 

contendo um financiamento de 80% do valor de investimento necessário. Por se 

tratar de percentual máximo financiável pelo BNDES. Conforme condições 

especificadas no Quadro 3. 

Entretanto, a demonstração correta e o mais próxima possível da realidade, 

quanto aos custos de geração da energia elétrica, assumem papel fundamental na 

elaboração do fluxo de caixa e conseqüentes resultados. E na falta de meios para se 

obter esses custos apurados diretamente no local de possível implantação do 

projeto, fez-se uma estimativa com base o Quadro 4. 

 

Custo Operacional de uma Fazenda Eólica 

Descrição Custo (R$/ano) 

    

PIS/PASEP ¹ 1,65% da receita bruta 

COFINS ¹ 7,6% da receita bruta 

Contribuição Social 9% sobre o valor do Lucro Bruto Antes do Imposto de Renda 

IOF % sobre o valor financiado 

Taxa da ANEEL por kW instalad 

1Taxa ONS/CCEE 1% da receita bruta 

Imposto de Renda 25% sobre o valor do Lucro Bruto Antes do Imposto de Renda 

Pesquisa e Desenvolvimento 1% sobre a receita bruta, deduzida PIS/PASEP e COFINS 

Seguros 0,2% sobre o valor total do investimento 

Custo de transmissão/distribuição depende do ponto de conexão da usina (referência: 0,007% da receita bruta) 

Arrendamento do terreno 1,5% da receita bruta 

Operação e Manutenção 2% preço dos aerogeradores 

Depreciação da Usina ² 5% do custo de instalação da fazenda eólica 

    

¹O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 2007, suspendeu o pagamento de PIS/PASEP e COFINS 

² Para uma vida útil de 20 anos 
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3.5 RECEITAS OU ENTRADAS DE CAIXA 

Apesar da Resolução ANEEL Nº 488, de 29 de Agosto de 2002 

regulamentar o que se refere à aplicação dos Valores Normativos para a venda de 

energia elétrica gerada por empreendimentos especificados conforme o Quadro 5. 

São valores determinados para o ano de 2001, sendo assim, desatualizados. 

Quadro 5: Valores Normativos por fonte de energia a partir de Janeiro de 2001. 

Fonte: ANEEL (adaptado). 

Entretanto, foi divulgado pela Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica –CCEE, o resultado de 2º Leilão de Fontes Alternativas (Edital nº 007/2010 - 

ANEEL) – Anexos D e E. Com o qual é possível se calcular a média aritmética dos 

valores de comercialização de Energia proveniente de fonte Eólica. Deste modo, 

obteve-se o valor de R$134,52 por MWh de energia. Valor mais condizente com a 

realidade, tendo em vista a data de publicação da resolução, os reajustes anuais 

pelo IGP-M e a própria concorrência no mercado de curto prazo (spot). 

3.6 ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA. 

O Demonstrativo de Fluxo de caixa está demonstrado conforme o descrito 

na seção 2.7, pelo método direto, por atender aos objetivos deste trabalho. E está 

demonstrado no Quadro 6 dividido em Fluxo de caixa de Atividades Operacionais, 

de Atividades de Investimento e de Atividades de Financiamentos, cada qual com 

suas respectivas contas.  
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DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 

Recebimento de Clientes 

Pagamento de Tributos Sobre a Receita 

Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social 

Juros de Empréstimos Pagos 

Pagamento de Aluguel 

Pagamento de Encargos Setoriais 

Pagamento de O&M + Seguros 

Caixa Líquido Obtido das Atividade Operacionais. 

  

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento 

Compra de Imobilizado 

Caixa Líquido aplicado a atividades de investimento 

  

Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento 

Empréstimos Obtidos  

Empréstimos Pagos 

Caixa Líquido obtido das atividades de Financiamento 

  

Aumento de Caixa no Período 

Caixa no Início do Período 

Caixa no Final do Período 
Quadro 6: Demonstrativo de Fluxo de Caixa adaptado ao Empreendimento Eólico 

Fonte: Silva 2009 (modificado). 

 

Os valores de entradas, considerados para elaboração do fluxo de caixa, 

foram obtidos com base na capacidade de geração de energia descritos na seção 

3.3. Correspondem ao total de energia gerada multiplicado pelo valor médio 

comercializável para fonte eólica para cada ano seção 3.5. Considerou-se também, 

os reajustes anuais aplicáveis na legislação constante na mesma seção. Com IGP-M 

médio anual do período de 1996 a 2010, de 8% aa. 

Obteve-se um total de quase 2,5 milhões de reais de entradas de caixa para 

o 1º ano de operação. Tendo em vista a demanda crescente observada na seção 

3.2, que assume um crescimento médio de 4% ao ano, é considerável a 

manutenção da comercialização da totalidade de energia gerada. 
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Os valores de saída anuais, utilizados para encontrar o valor líquido das 

entradas de caixa, foram obtidos conforme seção 3.4.2 demonstrados nos Quadros 

7, 8 e 9. Por meio de percentuais aplicados conforme descrito no Quadro 4. 

Valores de saídas de caixa: 

• PIS/PASEP; COFINS; Taxa ONS/CCEE; Custo de Transmissão/ 

Distribuição; Arrendamento do Terreno e Pesquisa e Desenvolvimento: 

Valores obtidos dos percentuais sobre a receita bruta (com ou sem 

permissão a deduções). 

• Contribuição Social; Imposto de Renda: Valores obtidos dos 

percentuais sobre o Lucro Antes do Imposto de Renda. 

• IOF: Valor obtido de percentual sobre o valor financiado, existente 

apenas quando há financiamento. 

• Taxa da ANEEL: valor obtido pela multiplicação de R$16,57 por kW 

instalado. 

• Seguros: valor obtido de percentual sobre o valor total do investimento. 

• Operação e Manutenção: valor obtido de percentual sobre o preço dos 

aerogerados.  

• Depreciação da Usina: valor obtido de percentual sobre o custo de 

instalação de fazenda eólica. 

Os valores de depreciação não foram considerados para a apuração dos 

valores líquidos de caixa, pois a mesma não influencia diretamente no caixa. 

Entretanto, os valores de depreciação encontrados foram considerados na apuração 

do lucro, o que influencia no cálculo de Imposto de Renda e Contribuição Social. 

Foram diminuídos dos valores de entrada de caixa, os dispêndios de caixa 

para cada ano. Chegando-se aos valores líquidos de caixa. 

Tendo em vista a atualização no valor da venda de Energia Elétrica 

anualmente pelo IGP-M (FGV), para fins de simplificação, considerou-se a mesma 

taxa de inflação aplicada ao Serviço de Operação e Manutenção da Usina.  
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Aceitou-se ainda, a existência do custo de oportunidade sobre o valor 

investido. Para isso, considerou-se investimento em títulos da dívida pública – 

Tesouro Direto – Conforme site do TESOURO DIRETO (2011): NTN-F 010121 – 

Título de renda fixa, que paga parte dos juros semestralmente. Aplicando-se taxa de 

juros de 9,3%a.a., considerada para este título correspondente a 12,41% a.a de taxa 

nominal, reduzindo-se desta, 25% referente a impostos e taxas sobre o 

investimento. 

3.7 MÉTODO DE ANÁLISE ESCOLHIDO 

Considerou-se para análise deste projeto os valores presentes de entradas 

de caixa futuras após o pagamento de todas as despesas operacionais, financeiras 

e tributárias. Para este estudo, o ativo que gera caixa é a energia elétrica produzida 

e comercializada. 

Para a análise de viabilidade econômica se utilizou o Método de Valor 

Presente Líquido. Para o qual foram determinados os valores líquidos de caixa para 

o período de 20 anos (vida útil estimada). Como pode ser visto nos Quadros 7, 8, 9, 

10, 11 e 12. 

Aonde se aplicou uma taxa de desconto de 15,58%a.a., como Taxa Mínima 

de Atratividade. Que corresponde a taxa de 7,02%, determinada pela média de 

Rentabilidade sobre o Ativo das ações ordinárias das empresas listadas na BM&F 

Bovespa, classificadas em Geração transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Excluindo-se destas a Ceb e a F Cataguases, por apresentarem valores iguais à 

zero. Dados obtidos por meio do programa Economática. 

Acrescida dos efeitos inflacionários, tendo em vista o longo período do 

investimento. Para que houvesse uma melhor aproximação com a realidade, 

considerou-se a inflação de 8%a.a. com base no IGP-M, referente à média anual do 

período de 1996 a 2010.  
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Do valor presente dos fluxos de caixa futuros foi diminuído o valor de 

investimento, obtendo-se os resultados de Valor Presente Líquido (VPL) para cada 

uma das alternativas.  

Conforme a Figura 13, as alternativas de investimento sugeridas foram a 

Alternativa “A” – com origem de capital 100% própria e demonstração de fluxo de 

caixa completa conforme Quadro 5 e Alternativa “B” com 20% do capital de origem 

própria e 80% do capital com origem de terceiros, contendo duas opções de 

estrutura nas demonstrações de fluxos de caixa. Na primeira opção, (.1) estão 

demonstrados em sua forma completa, contendo fluxos operacionais, de 

investimento e de financiamento e na segunda opção (.2) excluindo-se os fluxos de 

caixa das atividades de financiamento. 

ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTO 

ALTERNATIVAS CAPITAL PRÓPRIO CAPITAL DE TERCEIROS FLUXOS DE CAIXA 

"A" 100% - COMPLETO 

"B" 

.1 

20% 80% 

COMPLETO 

.2 SEM FLUXO FINANCEIRO 

Figura 13: Alternativas de Investimento sugeridas.  

Fonte: O Autor. 

Alternativa “A” (Quadro 7 e 8): Estão demonstradas as entradas de caixa ao 

longo de 20 anos com um total de entradas para o período completo de R$ 113,243 

milhões de reais. No mesmo Quadro 7 também estão demonstradas as saídas de 

caixa conforme explicado nos capítulos anteriores. Foram gerados fluxos de caixa 

líquido, os quais somados totalizam R$ 38,665 milhões de reais. Estes, trazidos a 

valor presente, correspondem à R$ 4,994 milhões de reais. Deste descontou-se um 

valor líquido de investimento de R$ 22,680 milhões de reais. 

Para a Alternativa “B.1” (Quadro 9 e 10): Estão demonstradas as entradas 

de caixa ao longo de 20 anos com um total de entradas para o período completo, 

assim como para a Alternativa “A”, o valor de R$ 113,243 milhões de reais. Aonde 

constam também suas respectivas saídas de caixa. Gerou, então, fluxos de caixa 

líquido que totalizam R$ 38,709 milhões de reais. Que trazidos a valor presente 

correspondem à R$ 3,240 milhões de reais. Deste valor descontou-se o valor líquido 
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de investimento de R$ 4,536 milhões de reais. Valor líquido menor, em comparação 

as alternativas apresentadas, por serem considerados os fluxos financeiros, com 

evidência, à entrada de caixa inicial. 

E na Alternativa “B.2” (Quadro 11 e 12): Também estão demonstradas as 

entradas de caixa ao longo de 20 anos com um total de R$ 113,243 milhões de 

reais. Suas respectivas saídas de caixa. O que gerou, fluxos de caixa líquido que 

totalizam R$ 56,853 milhões de reais. Que trazidos a valor presente correspondem à 

R$ 8,661 milhões de reais. Deste descontou-se um valor líquido de investimento de 

R$ 22,680 milhões de reais. Tendo em vista que sem que se considerem os fluxos 

financeiros, estes não influenciam o resultado da alternativa com uma entrada de 

caixa inicial correspondente a 80% do valor do investimento. 

Ou seja, Quando são considerados os fluxos financeiros, nos fluxos de caixa 

de uma alternativa, significa dizer que o valor financiado está evidenciado no fluxo 

de caixa. 

Como é observado nos Quadros 9 e 10, existe uma entrada de caixa no 

período zero com valor de R$ 18,144 milhões, que representa o saldo financiado do 

investimento. Este é amortizado anualmente ao valor de R$ 1,067 milhões pelo 

período de 17 anos (período do financiamento). 

Sendo assim, o impacto causado pelas amortizações anuais do 

financiamento sobre o valor presente líquido de caixa é menor que o impacto do 

valor do investimento totalmente reduzido do caixa descontado no período zero. 

Isto, devido à taxa de desconto aplicada sobre os fluxos de caixa em função 

do tempo. O que não ocorre nas alternativas em que não são considerados os fluxos 

financeiros ou quando não existe valor de financiamento em que o valor investido 

não sofre amortização, mas é deduzido logo no período zero. 
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Alternativa A: 100% Próprio 
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Fluxo de caixa das atividades operacionais                        

 Recebimento de Clientes                 2.474.630        2.672.600     2.886.408     3.117.321     3.366.707     3.636.043     3.926.927     4.241.081        4.580.367        4.946.797  

 Pagamento de Tributos Sobre a Receita    -                228.903  -         247.216  -      266.993  -      288.352  -      311.420  -      336.334  -      363.241  -      392.300  -         423.684  -         457.579  

 Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social    -                115.267  -         238.949  -      292.577  -      350.495  -      413.047  -      480.603  -      553.563  -      632.360  -         717.460  -         809.369  

 Juros de Empréstimos Pagos                        

 Pagamento de Aluguel    -                   37.119  -            40.089  -         43.296  -         46.760  -         50.501  -         54.541  -         58.904  -         63.616  -            68.706  -            74.202  

 Pagamento de Encargos Setoriais    -                136.836  -         140.626  -      144.719  -      149.140  -      153.915  -      159.071  -      164.640  -      170.655  -         177.150  -         184.166  

 Pagamento de O&M + Seguros    -                381.024  -         407.877  -      436.878  -      468.200  -      502.027  -      538.561  -      578.017  -      620.629  -         666.651  -         716.354  

 Caixa Líquido Obtido das Atividade Operacionais.               -                 1.575.481        2.146.346     2.283.542     2.431.714     2.591.739     2.764.566     2.951.219     3.152.805        3.370.518        3.605.647  

                        

 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento                        

 Compra de Imobilizado  -        22.680.000                      

 Custo de Oportunidade - Títulos Públicos    -           2.109.240  -     2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  

 Caixa Líquido aplicado a atividades de investimento  -        22.680.000  -           2.109.240  -     2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  

                        

 Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento                        

 Empréstimos Obtidos                         

 Empréstimos Pagos                        

 Caixa Líquido obtido das atividades de Financiamento                  -                     -                 -              -             -            -                -             -               -               -                 -    

                        

 Aumento de Caixa no Período  -        22.680.000  -                533.759               37.106         174.302         322.474         482.499         655.326         841.979     1.043.565        1.261.278        1.496.407  

 Caixa no Início do Período                    -                   -               -              -               -               -              -              -             -               -                -    

 Caixa no Final do Período  -        22.680.000  -                533.759               37.106         174.302         322.474         482.499         655.326         841.979     1.043.565        1.261.278        1.496.407  

 FLUXO DE CAIXA DESCONTADO               4.994.801  -                461.803               27.776         112.885         180.692         233.912         274.869         305.549         327.650            342.620            351.692  

 VPL  -        17.685.199                      

Quadro 7: Alternativa A: Fluxo de Caixa Descontado com Investimentos proveniente 100% de capital Próprio dos períodos 0 a 10. 

Fonte: o Autor. 
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HIPÓTESE A: 100% PRÓPRIO 
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Fluxo de caixa das atividades operacionais                      

 Recebimento de Clientes        5.342.540        5.769.944        6.231.539        6.730.062        7.268.467        7.849.945        8.477.940        9.156.175        9.888.669     10.679.763  

 Pagamento de Tributos Sobre a Receita  -         494.185  -         533.720  -         576.417  -         622.531  -         672.333  -         726.120  -         784.209  -         846.946  -         914.702  -         987.878  

 Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social  -         908.630  -      1.015.833  -     1.131.611  -     1.256.652  -     1.391.696  -      1.537.543  -     1.695.059  -      1.865.175  -      2.048.901  -      2.247.325  

 Juros de Empréstimos Pagos                      

 Pagamento de Aluguel  -            80.138  -            86.549  -            93.473  -         100.951  -         109.027  -         117.749  -         127.169  -         137.343  -         148.330  -         160.196  

 Pagamento de Encargos Setoriais  -         191.742  -         199.925  -         208.762  -         218.306  -         228.614  -         239.746  -         251.769  -         264.754  -         278.778  -         293.923  

 Pagamento de O&M + Seguros  -         770.033  -         828.007  -         890.619  -         958.240  -      1.031.270  -     1.110.143  -      1.195.326  -      1.287.323  -      1.386.680  -      1.493.985  

 Caixa Líquido Obtido das Atividade Operacionais.        3.859.587        4.133.842        4.430.038        4.749.929        5.095.411        5.468.532        5.871.503        6.306.711        6.776.736        7.284.363  

                      

 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento                      

 Compra de Imobilizado                      

 Custo de Oportunidade - Títulos Públicos  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  

 Caixa Líquido aplicado a atividades de investimento  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  -    2.109.240  

                      

 Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento                      

 Empréstimos Obtidos                       

 Empréstimos Pagos                      

 Caixa Líquido obtido das atiividades de Financiamento              -               -               -               -               -                -              -             -              -                -    

                      

 Aumento de Caixa no Período        1.750.347        2.024.602        2.320.798        2.640.689        2.986.171        3.359.292        3.762.263        4.197.471        4.667.496        5.175.123  

 Caixa no Início do Período              -               -               -               -               -                -              -             -              -                -    

 Caixa no Final do Período        1.750.347        2.024.602        2.320.798        2.640.689        2.986.171        3.359.292        3.762.263        4.197.471        4.667.496        5.175.123  

 FLUXO DE CAIXA DESCONTADO            355.917            356.185            353.252            347.757            340.239            331.153            320.879            309.736            297.988            285.856  

 
                    

Quadro 8: Alternativa A: Fluxo de Caixa Descontado com Investimentos proveniente 100% de capital Próprio dos períodos 11 a 20. 

Fonte: o Autor. 
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Quadro 9: Alternativa “B.1”: Fluxo de Caixa Descontado com Investimentos proveniente 20% de capital Próprio, Considerando o Fluxo 
Financeiro dos períodos 0 a 10. 

Fonte: o Autor. 

 

HIPÓTESE B.1: 20% PRÓPRIO COM FLUXO FINANCEIRO 
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Fluxo de caixa das atividades operacionais                        

 Recebimento de Clientes                 2.474.630        2.672.600     2.886.408     3.117.321     3.366.707     3.636.043     3.926.927     4.241.081        4.580.367        4.946.797  

 Pagamento de Tributos Sobre a Receita    -                228.903  -         247.216  -      266.993  -      288.352  -      311.420  -      336.334  -      363.241  -      392.300  -         423.684  -         457.579  

 Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social    -                189.294  
                          
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    -      113.441  -         245.716  -         384.799  

 Juros e encargos de Empréstimos Pagos    -                217.728  -    2.358.720  - 2.219.972  - 2.081.224  - 1.942.475  - 1.803.727  - 1.664.979  - 1.526.231  -    1.387.482  -    1.248.734  

 Pagamento de Aluguel    -                   37.119  -            40.089  -         43.296  -         46.760  -         50.501  -         54.541  -         58.904  -         63.616  -            68.706  -            74.202  

 Pagamento de Encargos Setoriais    -                136.836  -         140.626  -      144.719  -      149.140  -      153.915  -      159.071  -      164.640  -      170.655  -         177.150  -         184.166  

 Pagamento de O&M + Seguros    -                381.024  -         407.877  -      436.878  -      468.200  -      502.027  -      538.561  -      578.017  -      620.629  -         666.651  -         716.354  

 Caixa Líquido Obtido das Atividade Operacionais.  
                                 
-                 1.801.585               26.576         356.148         700.985     1.062.310     1.441.442     1.839.803     2.145.493        2.454.779        2.781.483  

                        

 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento                        

 Compra de Imobilizado  -        22.680.000                      

 Custo de Oportunidade - Títulos Públicos    -                421.848  -         421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -         421.848  -         421.848  

 Caixa Líquido aplicado a atividades de investimento  -        22.680.000  -                421.848  -         421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -         421.848  -         421.848  

                        

 Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento                        

 Empréstimos Obtidos             18.144.000                      

 Empréstimos Pagos    
                                 
-    -    1.067.294  - 1.067.294  - 1.067.294  - 1.067.294  - 1.067.294  - 1.067.294  - 1.067.294  -    1.067.294  -    1.067.294  

 Caixa Líquido obtido das atiividades de Financiamento            18.144.000  
                                 
-    -    1.067.294  - 1.067.294  - 1.067.294  - 1.067.294  - 1.067.294  - 1.067.294  - 1.067.294  -    1.067.294  -    1.067.294  

                        

 Aumento de Caixa no Período  -           4.536.000               1.379.737  -    1.462.566  - 1.132.994  -      788.157  -      426.832  -         47.701         350.661         656.351            965.637        1.292.341  

 Caixa no Início do Período              -               -               -               -               -                -              -             -              -                -                -    

 Caixa no Final do Período  -           4.536.000               1.379.737  -    1.462.566  - 1.132.994  -      788.157  -      426.832  -         47.701         350.661         656.351            965.637        1.292.341  

 FLUXO DE CAIXA DESCONTADO               3.240.651               1.193.734  -    1.094.809  -      733.773  -      441.629  -      206.925  -         20.007         127.253         206.076            262.310            303.732  

 VPL  -           1.295.349                      
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HIPÓTESE B.1: 20% PRÓPRIO COM FLUXO FINANCEIRO 
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Fluxo de caixa das atividades operacionais                      

 Recebimento de Clientes        5.342.540        5.769.944        6.231.539        6.730.062        7.268.467        7.849.945        8.477.940        9.156.175        9.888.669     10.679.763  

 Pagamento de Tributos Sobre a Receita  -         494.185  -         533.720  -         576.417  -         622.531  -         672.333  -         726.120  -         784.209  -         846.946  -         914.702  -         987.878  

 Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social  -         531.235  -         685.612  -         848.565  -    1.020.780  -    1.202.998  -    1.396.020  -    1.600.710  -    1.818.001  -    2.048.901  -    2.247.325  

 Juros e encargos de Empréstimos Pagos  -    1.109.986  -         971.238  -         832.489  -         693.741  -         554.993  -         416.245  -         277.496  -         138.748              -                -    

 Pagamento de Aluguel  -            80.138  -            86.549  -            93.473  -         100.951  -         109.027  -         117.749  -         127.169  -         137.343  -         148.330  -         160.196  

 Pagamento de Encargos Setoriais  -         191.742  -         199.925  -         208.762  -         218.306  -         228.614  -         239.746  -         251.769  -         264.754  -         278.778  -         293.923  

 Pagamento de O&M + Seguros  -         770.033  -         828.007  -         890.619  -         958.240  -    1.031.270  -    1.110.143  -    1.195.326  -    1.287.323  -    1.386.680  -    1.493.985  

 Caixa Líquido Obtido das Atividade Operacionais.        3.126.996        3.492.825        3.880.595        4.292.060        4.729.116        5.193.811        5.688.355        6.215.137        6.776.736        7.284.363  

                      

 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento                      

 Compra de Imobilizado                      

 Custo de Oportunidade - Títulos Públicos  -         421.848  -         421.848  -         421.848  -         421.848  -         421.848  -         421.848  -         421.848  -         421.848  -         421.848  -         421.848  

 Caixa Líquido aplicado a atividades de investimento  -         421.848  -         421.848  -         421.848  -         421.848  -         421.848  -         421.848  -         421.848  -         421.848  -         421.848  -         421.848  

                      

 Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento                      

 Empréstimos Obtidos                       

 Empréstimos Pagos  -    1.067.294  -    1.067.294  -    1.067.294  -    1.067.294  -    1.067.294  -    1.067.294  -    1.067.294  -    1.067.294              -                -    

 Caixa Líquido obtido das atiividades de Financiamento  -    1.067.294  -    1.067.294  -    1.067.294  -    1.067.294  -    1.067.294  -    1.067.294  -    1.067.294  -    1.067.294              -                -    

                      

 Aumento de Caixa no Período        1.637.854        2.003.683        2.391.453        2.802.917        3.239.974        3.704.669        4.199.213        4.725.995        6.354.888        6.862.515  

 Caixa no Início do Período              -               -               -               -               -                -              -             -              -                -    

 Caixa no Final do Período        1.637.854        2.003.683        2.391.453        2.802.917        3.239.974        3.704.669        4.199.213        4.725.995        6.354.888        6.862.515  

 FLUXO DE CAIXA DESCONTADO            333.042            352.504            364.006            369.121            369.157            365.199            358.146            348.736            405.716            379.061  

 
                    

Quadro 10: Alternativa “B.1”: Fluxo de Caixa Descontado com Investimentos proveniente 20% de capital Próprio, Considerando o Fluxo 
Financeiro dos períodos 11 a 20. 

Fonte: o Autor. 
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 Quadro 11: Alternativa “B.2”: Fluxo de Caixa Descontado com Investimentos proveniente 20% de capital Próprio, Sem considerar o Fluxo 
Financeiro dos períodos 0 a 10. 

Fonte: o Autor. 

 

HIPÓTESE B.2: 20% PRÓPRIO SEM FLUXO FINANCEIRO 

       
 DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA                           -                          1                         2                         3                         4                         5                         6                         7                         8                         9                      10  

 Fluxo de caixa das atividades operacionais                        

 Recebimento de Clientes       2.474.630     2.672.600     2.886.408     3.117.321     3.366.707     3.636.043     3.926.927     4.241.081     4.580.367     4.946.797  

 Pagamento de Tributos Sobre a Receita    -      228.903  -      247.216  -      266.993  -      288.352  -      311.420  -      336.334  -      363.241  -      392.300  -      423.684  -      457.579  

 Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social    -      189.294                         -                           -                           -                           -                           -                           -    -      113.441  -      245.716  -      384.799  

 Juros e encargos de Empréstimos Pagos    -      217.728  - 2.358.720  - 2.219.972  - 2.081.224  - 1.942.475  - 1.803.727  - 1.664.979  - 1.526.231  - 1.387.482  - 1.248.734  

 Pagamento de Aluguel    -         37.119  -         40.089  -         43.296  -         46.760  -         50.501  -         54.541  -         58.904  -         63.616  -         68.706  -         74.202  

 Pagamento de Encargos Setoriais    -      136.836  -      140.626  -      144.719  -      149.140  -      153.915  -      159.071  -      164.640  -      170.655  -      177.150  -      184.166  

 Pagamento de O&M + Seguros    -      381.024  -      407.877  -      436.878  -      468.200  -      502.027  -      538.561  -      578.017  -      620.629  -      666.651  -      716.354  

 Caixa Líquido Obtido das Atividade Operacionais.               -       1.801.585            26.576         356.148         700.985     1.062.310     1.441.442     1.839.803     2.145.493     2.454.779     2.781.483  

                        

 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento                        

 Compra de Imobilizado  - 22.680.000                      

 Custo de Oportunidade - Títulos Públicos    -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  

 Caixa Líquido aplicado a atividades de investimento  - 22.680.000  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  

                        

 Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento                        

 Empréstimos Obtidos               -               -               -               -               -                -              -             -              -                -                -    

 Empréstimos Pagos              -               -               -               -               -                -              -             -              -                -                -    

 Caixa Líquido obtido das atiividades de Financiamento              -               -               -               -               -                -              -             -              -                -                -    

                        

 Aumento de Caixa no Período  - 22.680.000     1.379.737  -      395.272  -         65.700         279.137         640.462     1.019.594     1.417.955     1.723.645     2.032.931     2.359.635  

 Caixa no Início do Período              -               -               -               -               -                -              -             -              -                -                -    

 Caixa no Final do Período  - 22.680.000     1.379.737  -      395.272  -         65.700         279.137         640.462     1.019.594     1.417.955     1.723.645     2.032.931     2.359.635  

 FLUXO DE CAIXA DESCONTADO        8.661.500     1.193.734  -      295.882  -         42.550         156.410         310.492         427.656         514.567         541.176         552.236         554.572  

 VPL  - 14.018.500                      
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Quadro 12: Alternativa “B.2”: Fluxo de Caixa Descontado com Investimentos proveniente 20% de capital Próprio, Sem considerar o Fluxo 
Financeiro dos períodos 11 a 20. 

Fonte: o Autor. 

 

HIPÓTESE B.2: 20% PRÓPRIO SEM FLUXO FINANCEIRO 
       

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 
                     
11  

                     
12  

                     
13  

                     
14  

                     
15  

                     
16  

                     
17  

                     
18  

                     
19  

                        
20  

 Fluxo de caixa das atividades operacionais                      

 Recebimento de Clientes     5.342.540     5.769.944     6.231.539     6.730.062     7.268.467     7.849.945     8.477.940     9.156.175     9.888.669     10.679.763  

 Pagamento de Tributos Sobre a Receita  -      494.185  -      533.720  -      576.417  -      622.531  -      672.333  -      726.120  -      784.209  -      846.946  -      914.702  -         987.878  

 Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social  -      531.235  -      685.612  -      848.565  - 1.020.780  - 1.202.998  - 1.396.020  - 1.600.710  - 1.818.001  - 2.048.901  -    2.247.325  

 Juros e encargos de Empréstimos Pagos  - 1.109.986  -      971.238  -      832.489  -      693.741  -      554.993  -      416.245  -      277.496  -      138.748                         -                             -   

 Pagamento de Aluguel  -         80.138  -         86.549  -         93.473  -      100.951  -      109.027  -      117.749  -      127.169  -      137.343  -      148.330  -         160.196  

 Pagamento de Encargos Setoriais  -      191.742  -      199.925  -      208.762  -      218.306  -      228.614  -      239.746  -      251.769  -      264.754  -      278.778  -         293.923  

 Pagamento de O&M + Seguros  -      770.033  -      828.007  -      890.619  -      958.240  - 1.031.270  - 1.110.143  - 1.195.326  - 1.287.323  - 1.386.680  -    1.493.985  

 Caixa Líquido Obtido das Atividade Operacionais.     3.126.996     3.492.825     3.880.595     4.292.060     4.729.116     5.193.811     5.688.355     6.215.137     6.776.736        7.284.363  

                      

 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento                      

 Compra de Imobilizado                      

 Custo de Oportunidade - Títulos Públicos  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -         421.848  

 Caixa Líquido aplicado a atividades de investimento  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -      421.848  -         421.848  

                      

 Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento                      

 Empréstimos Obtidos                       

 Empréstimos Pagos                         -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                             -   

 Caixa Líquido obtido das atiividades de Financiamento                         -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                             -   

                      

 Aumento de Caixa no Período     2.705.148     3.070.977     3.458.747     3.870.212     4.307.268     4.771.963     5.266.507     5.793.289     6.354.888        6.862.515  

 Caixa no Início do Período                         -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                             -   

 Caixa no Final do Período     2.705.148     3.070.977     3.458.747     3.870.212     4.307.268     4.771.963     5.266.507     5.793.289     6.354.888        6.862.515  

 FLUXO DE CAIXA DESCONTADO         550.067         540.272         526.460         509.674         490.762         470.411         449.174         427.493         405.716            379.061  
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3.8 RESULTADOS E ANÁLISES 

Como pode ser observado no Quadro 13, obteve-se como resultado do fluxo 

de caixa para o período 0 (zero)  um valor negativo de R$ 22,680 milhões de reais 

para a Alternativa A – recursos investidos provenientes 100% de capital próprio. 

Valor igual ao total do investimento. Deste deduziu-se o valor obtido de fluxo de 

caixa descontado de R$ 4,994 milhões, o que resultou em um Valor Presente 

Líquido negativo de R$ 17,685 milhões. 

Para a Alternativa “B” – com investimento 20% proveniente de Capital 

Próprio, adotaram-se duas opções de fluxo de caixa: Na primeira, é evidenciado o 

fluxo de caixa com atividades financeiras, e na segunda, não é evidenciado o fluxo 

de atividades financeiras.  

Para a primeira opção – “B.1” (com fluxo financeiro), o período zero 

apresentou valor líquido de fluxo de caixa negativo de R$ 4,536 milhões de reais. 

Correspondente ao valor total do investimento diminuído o valor do financiamento. 

Deduziu-se deste, o valor obtido de fluxo de caixa descontado de R$ 3,240 milhões, 

o que resultou em um Valor Presente Líquido negativo de R$ 1,295 milhões de reais. 

E para a segunda opção – “B.2” (sem fluxo financeiro) o período zero 

apresentou valor negativo de R$ 22,680 milhões de reais. Valor igual ao valor total 

de investimento. Deste reduziu-se o valor obtido de fluxo de caixa descontado de R$ 

8,661 milhões, o que resultou em um Valor Presente Líquido negativo de R$ 14,018 

milhões. 

Observam-se também, no Quadro 10, os valores de fluxo de caixa líquido 

descontados a valor presente, à taxa descrita na seção 3.7 de 15,58% ao ano, pelo 

período de vida útil estimada do empreendimento de 20 anos. Aonde, para a 

Alternativa “A”, obteve-se um valor total de R$ 4,994 milhões de reais, para a 

Alternativa “B.1”, um valor de R$ 4,341 milhões e para a Alternativa “B.2”, um valor 

total de fluxo de caixa descontado de 9,762 milhões de reais. 
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Quadro 13: Fluxo de Caixa Líquido 

Fonte: O Autor. 

 

Ainda no Quadro 10, pode ser observado que, para todas as Alternativas 

“A”, “B.1” e “B.2”, foram obtidos valores negativos de VPL. Apenas para a Alternativa 

“B.1” o empreendimento chegou perto de apresentar valores líquidos de fluxos de 

caixa descontado maiores que o valor líquido do investimento. Porém, tanto para as 

Alternativas “A” e “B.2”, como para a Alternativa “B.1” o empreendimento não 

apresenta viabilidade econômica para um retorno de 7,02% ao ano, mais inflação 

anual de 8%, e características estabelecidas. Tendo em vista que se considerou, 

além dos custos habituais de operação e manutenção, o custo de oportunidade do 

empreendimento. 

FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO 

CAPITAL Alternativa A: 100% PRÓPRIO 
Alternativa B.1: 20% PRÓPRIO 

COM FLUXO FINANCEIRO 
Alternativa B.2: 20% PRÓPRIO  

SEM FLUXO FINANCEIRO 

ANO CAIXA LÍQUIDO DESCONTADO CAIXA LÍQUIDO DESCONTADO CAIXA LÍQUIDO DESCONTADO 

0 (R$22.680.000)   R$                 -  (R$  4.536.000)   R$                -  (R$22.680.000)   R$             -  

1 (R$      533.759) (R$      461.803)   R$    1.379.737   R$   1.193.734   R$    1.379.737   R$   1.193.734  

2  R$          37.106   R$         27.776  (R$  1.462.566) (R$   1.094.809) (R$      395.272)  (R$     295.882)  

3  R$       174.302   R$       112.885  (R$  1.132.994)  (R$      733.773) (R$        65.700)  (R$        42.550) 

4  R$       322.474   R$       180.692  (R$      788.157) (R$      441.629)  R$       279.137   R$       156.410  

5  R$       482.499   R$       233.912  (R$      426.832)  (R$      206.925)   R$       640.462   R$       310.492  

6  R$       655.326   R$       274.869  (R$        47.701) (R$       20.007)   R$    1.019.594   R$       427.656  

7  R$       841.979   R$       305.549   R$       350.661   R$       127.253   R$    1.417.955   R$       514.567  

8  R$    1.043.565   R$       327.650   R$       656.351   R$       206.076   R$    1.723.645   R$       541.176  

9  R$    1.261.278   R$       342.620   R$       965.637   R$       262.310   R$    2.032.931   R$       552.236  

10  R$    1.496.407   R$       351.692   R$    1.292.341   R$       303.732   R$    2.359.635   R$       554.572  

11  R$    1.750.347   R$       355.917   R$    1.637.854   R$       333.042   R$    2.705.148   R$       550.067  

12  R$    2.024.602   R$       356.185   R$    2.003.683   R$       352.504   R$    3.070.977   R$       540.272  

13  R$    2.320.798   R$       353.252   R$    2.391.453   R$       364.006   R$    3.458.747   R$       526.460  

14  R$    2.640.689   R$       347.757   R$    2.802.917   R$       369.121   R$    3.870.212   R$       509.674  

15  R$    2.986.171   R$       340.239   R$    3.239.974   R$       369.157   R$    4.307.268   R$       490.762  

16  R$    3.359.292   R$       331.153   R$    3.704.669   R$       365.199   R$    4.771.963   R$       470.411  

17  R$    3.762.263   R$       320.879   R$    4.199.213   R$       358.146   R$    5.266.507   R$       449.174  

18  R$    4.197.471   R$       309.736   R$    4.725.995   R$       348.736   R$    5.793.289   R$       427.493  

19  R$    4.667.496   R$       297.988   R$    6.354.888   R$       405.716   R$    6.354.888   R$       405.716  

20  R$    5.175.123   R$       285.856   R$    6.862.515   R$       379.061   R$    6.862.515   R$       379.061  

TOTAL FCD    R$   4.994.801     R$   3.240.651     R$   8.661.500  

VPL   (R$17.685.199)    (R$   1.295.349)    (R$14.018.500) 
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3.9 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Para saber qual a variável que causou maior impacto nesses resultados 

negativos e detectar qual o caminho para que a viabilidade econômica para esse 

projeto eólico seja atingida foi utilizada a análise de sensibilidade para algumas 

variáveis, como o preço de comercialização da energia elétrica, a taxa mínima de 

atratividade utilizada para o desconto dos fluxos de caixa, taxa de rendimento 

aplicada ao custo de oportunidade e o valor do investimento. 

3.9.1 Sensibilidade ao preço da energia elétrica:  

Quanto à variável preço da energia elétrica, observa-se no Quadro 14 que a 

Alternativa “B.1” é mais sensível a um aumento no preço, e que a viabilidade 

econômica é atingida com um aumento de R$ 10,00 no valor do MWh. Para a 

Alternativa “B.2” é necessário um aumento de pelo menos R$120,00 e para a 

Alternativa “A” aumento de R$ 165,00 no valor do MWh. 

Deste modo, a alternativa “B.1” se viabiliza economicamente com o preço do 

MWh de R$ 145,00 para o período zero, mais inflação para os períodos 

subseqüentes. Atualmente, como são observados no resultado do 2º Leilão de 

Fontes Alternativas de energia (Anexos D) alguns preços praticados por empresas 

de geração hídrica de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) são em torno de R$ 

147,00/MWh. Isso demonstra que a práticas destes valores no mercado não é 

considerada abusiva. 

A alternativa “B.2” precisa que o preço da energia cheque a R$ 255,00/MWh 

no período zero e sofra reajustes anuais de 8%, conforme a inflação considerada. E 

a Alternativa “A” apresenta viabilidade econômica apenas quando o preço da 

energia atinge o valor de R$ 300,00/MWh para o período zero, quase o dobro do 

praticado atualmente. São reajustes nas tarifas, atualmente praticadas, em torno de 

30% e 40%, respectivamente. 
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: QUANTO AO PREÇO DE ENERGIA ELÉTRICA  

 PREÇO/MWh  
 VALOR PRESENTE LÍQUIDO  

 ALTERNATIVA "A"   ALTERNATIVA "B.1"   ALTERNATIVA "B.2"  

 R$         135  (17.633.840) (1.233.038) (13.956.188) 

 R$         140  (17.098.850) (596.649) (13.319.799) 

 R$         145  (16.563.860) 36.702 (12.686.448) 

 R$         150  (16.028.871) 670.054 (12.053.097) 

 R$         155  (15.493.881) 1.290.104 (11.433.047) 

 R$         160  (14.958.891) 1.906.623 (10.816.528) 

 R$         165  (14.423.902) 2.523.141 (10.200.009) 

 R$         170  (13.888.912) 3.131.767 (9.591.384) 

 R$         175  (13.353.923) 3.730.272 (8.992.879) 

 R$         180  (12.818.933) 4.328.776 (8.394.374) 

 R$         185  (12.283.943) 1.927.281 (7.795.870) 

 R$         190  (11.748.954) 5.511.974 (7.211.176) 

 R$         195  (11.213.964) 6.091.200 (6.631.950) 

 R$         200  (10.678.974) 6.670.426 (6.052.725) 

 R$         205  (10.143.985) 7.249.652 (5.473.499) 

 R$         210  (9.608.995) 7.816.763 (4.906.388) 

 R$         215  (9.074.005) 8.375.356 (4.347.794) 

 R$         220  (8.539.016) 8.933.950 (3.789.200) 

 R$         225  (8.004.026) 9.492.544 (3.230.607) 

 R$         230  (7.469.036) 10.050.935 (2.672.216) 

 R$         235  (6.934.047) 10.587.448 (2.135.703) 

 R$         240  (6.399.057) 11.123.961 (1.599.189) 

 R$         245  (5.864.067) 11.660.474 (1.062.676) 

 R$         250  (5.329.078) 12.196.987 (526.163) 

 R$         255  (4.794.088) 12.733.501 10.350 

 R$         260  (4.259.099) 13.270.014 546.863 

 R$         265  (3.724.109) 13.806.527 1.083.377 

 R$         270  (3.189.119) 14.343.040 1.619.890 

 R$         275  (2.654.130) 14.879.553 2.156.403 

 R$         280  (2.119.140) 15.416.067 2.692.916 

 R$         285  (1.584.150) 15.952.580 3.229.429 

 R$         290  (1.049.161) 16.489.093 3.765.943 

 R$         295  (514.171) 17.025.606 4.302.456 

 R$         300  20.819 17.562.119 4.838.969 
Quadro 14: Análise de Sensibilidade: Quanto ao preço da energia eletricidade.  

Fonte: O autor. 

Para as Alternativas “A” e “B.1”, tornarem-se viáveis é preciso a 

incorporação de um custeio semelhante ao promovido pelo governo às fontes 

térmicas beneficiadas pelo fundo Conta de Consumo de Combustível – CCC, que 
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segundo site ELETROBRAS (2011) “o fundo setorial CCC, criado na década de 70, 

passa a ter a finalidade de reembolsar parte do custo total de geração para 

atendimento ao serviço público de energia elétrica nos Sistemas Isolados” assim 

como o fundo Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, que também conta no 

site ELETROBRAS (2011) como “é utilizada para garantir a competitividade da 

energia produzida a partir de fontes alternativas (eólica, pequenas centrais 

hidrelétricas e biomassa) e do carvão mineral nacional.” Que prediz a necessidade 

dos empreendimentos localizarem-se em pontos isolados como o CCC.  

3.9.2 Sensibilidade aos juros sobre o financiamento: 

Partindo-se da taxa de juros sobre o valor financiado, conforme a Alternativa 

B, de 13% até a inexistência deste, com taxa igual a zero. Apenas a opção “1” de 

fluxo de caixa da alternativa testada apresentou VPL positivo. Isso quando houve 

uma redução de 2,5 pontos percentuais na taxa, o que representa um desconto 

aproximado de 20% na taxa de juros. Atingindo um percentual de 10,5% sobre o 

valor do financiamento. Apesar de manter-se com VPL negativo, a opção “2” da 

Alternativa “B” apresentou quase R$7,0 milhões de aumento no VPL, valor 

equivalente a 40% do valor do financiamento, o que demonstra grande sensibilidade 

a taxa de juros. 

Como a origem do capital da Alternativa “A” é própria, esta análise não se 

aplica a ela, tendo em vista a não incidência dos juros de financiamento. 
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: QUANTO À TAXA DE JUROS SOBRE O VALOR FINANCIADO  

TAXA DE JUROS SOBRE 
O VALOR FINANCIADO 

 VALOR PRESENTE LÍQUIDO  

ALTERNATIVA "B.1" ALTERNATIVA "B.2" 

13,00%                             (1.295.349)                 (14.018.500)  

12,50%                                (993.796)                 (13.716.947) 

12,00%                                (696.790)                 (13.419.940) 

11,50%                                (399.784)                  (13.122.934)  

11,00%                                (102.778)                  (12.825.928)  

10,50%                                  194.228                  (12.528.922)  

10,00%                                  487.519                  (12.235.632)  

9,50%                                  774.632                  (11.948.519)  

9,00%                               1.061.744                  (11.661.406)  

8,50%                               1.348.857                  (11.374.293)  

8,00%                               1.632.760                  (11.090.391)  

7,50%                               1.907.558                  (10.815.592)  

7,00%                               2.182.356                  (10.540.794)  

6,50%                               2.457.154                  (10.265.996)  

6,00%                               2.718.559                  (10.004.592)  

5,50%                               2.978.107                    (9.745.043)  

5,00%                               3.236.183                    (9.486.968)  

4,50%                               3.476.930                    (9.246.221)  

4,00%                               3.717.677                    (9.005.474)  

3,50%                               3.941.180                    (8.781.970)  

3,00%                               4.158.838                    (8.564.312)  

2,50%                               4.376.496                    (8.346.654)  

2,00%                               4.594.154                    (8.128.996)  

1,50%                               4.811.812                    (7.911.338)  

1,00%                               5.029.470                    (7.693.680)  

0,50%                               5.247.128                    (7.476.022)  

0,00%                               5.464.786                    (7.258.364)  
Quadro 15: Análise de Sensibilidade Quanto à taxa sobre o valor financiado.  

Fonte: O Autor. 

3.9.3 Sensibilidade ao custo de oportunidade: 

Partindo-se de uma rentabilidade alternativa de 10%, absorvida pelo 

empreendimento como custo de oportunidade dispensada, incidindo sobre o valor de 

capital próprio imobilizado. Até a inexistência de alternativa, desconsiderando-se 
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valores de custo de oportunidade. Observa-se no Quadro 16 que, apesar de não 

apresentar VPL positivo, a Alternativa “A”, é profundamente afetada pelo custo de 

oportunidade. Isso devido principalmente, a aplicação da taxa de rentabilidade 

alternativa sobre o valor total do investimento, enquanto que na Alternativa “B”, este 

rendimento é aplicado sobre apenas 20% do total investido, representado pelo 

capital próprio. 

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: QUANTO AO CUSTO DE OPORTUNIDADE  

TAXA DO CUSTO DE 
OPORTUNIDADE 

 VALOR PRESENTE LÍQUIDO  

 ALTERNATIVA "A"   ALTERNATIVA "B.1"   ALTERNATIVA "B.2"  

10,00%                (18.647.813)                        (1.487.872)                     (14.211.023)  

9,50%                (17.960.231)                        (1.350.356)                     (14.073.506)  

9,00%                (17.272.650)                       (1.212.840)                     (13.935.990)  

8,50%                (16.585.068)                        (1.075.323)                     (13.798.474)  

8,00%                (15.897.487)                          (937.807)                     (13.660.957)  

7,50%                (15.209.906)                           (800.291)                     (13.523.441)  

7,00%                (14.522.324)                           (662.774)                     (13.385.925)  

6,50%                (13.834.743)                           (525.258)                     (13.248.409)  

6,00%                (13.147.161)                           (387.742)                     (13.110.892)  

5,50%                (12.459.580)                           (250.226)                     (12.973.376)  

5,00%                (11.771.999)                           (112.709)                     (12.835.860)  

4,50%                (11.084.417)                                24.807                     (12.698.343)  

4,00%                (10.396.836)                              162.323                     (12.560.827)  

3,50%                  (9.709.254)                              299.840                     (12.423.311)  

3,00%                  (9.021.673)                              437.356                     (12.285.795)  

2,50%                  (8.334.092)                              574.825                     (12.148.278)  

2,00%                  (7.646.510)                              712.388                     (12.010.762)  

1,50%                  (6.958.929)                              849.905                     (11.873.246)  

1,00%                  (6.271.347)                              987.421                     (11.735.729)  

0,50%                  (5.583.766)                          1.124.937                     (11.598.213)  

0,00%                  (4.896.185)                          1.262.454                     (11.460.697)  
Quadro 16: Análise de sensibilidade: Quanto ao custo de oportunidade.  

Fonte: O Autor. 

 

Para a Alternativa “B.1”, uma taxa de rentabilidade alternativa de 4,5% já 

viabiliza o projeto economicamente, enquanto que a Alternativa “B.2” não responde 

tanto a variação da taxa - com diferença de apenas R$ 2,7 milhões para taxas de 

zero a 10% - quanto a Alternativa “A” que apresenta diferença de R$ 13,7 milhões, 

valor 80% maior que a Alternativa “B.2”. 
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3.9.4 Sensibilidade ao valor do investimento 

Observa-se no Quadro 17, que uma redução de aproximadamente 10%, no 

valor do investimento adotado para as análises de viabilidade econômica, torna a 

Alternativa “B.1” viável do ponto de vista econômico, com valor de investimento de 

R$ 21,0 milhões, alcança VPL positivo de R$ 71,2 mil reais. 

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: QUANTO AO VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  

 VALOR DO 
INVESTIMENTO  

 VALOR PRESENTE LÍQUIDO  

 ALTERNATIVA "A"   ALTERNATIVA "B.1"   ALTERNATIVA "B.2"  

          23.000.000                  (18.139.316)                       (1.561.234)                     (14.463.900)  

          22.500.000                  (17.429.758)                       (1.145.789)                     (13.767.962)  

          22.000.000                  (16.720.199)                           (738.290)                     (13.079.971)  

          21.500.000                  (16.010.640)                           (332.031)                     (12.393.219)  

          21.000.000                  (15.301.081)                                74.227                     (11.706.468)  

          20.500.000                  (14.591.523)                              480.486                     (11.019.716)  

          20.000.000                  (13.881.964)                              883.809                     (10.335.901)  

          19.500.000                  (13.172.405)                          1.279.138                       (9.660.078)  

          19.000.000                  (12.462.846)                          1.674.468                       (8.984.256)  

          18.500.000                  (11.753.288)                          2.069.797                       (8.308.434)  

          18.000.000                  (11.043.729)                          2.463.349                       (7.634.390)  

          17.500.000                  (10.334.170)                          2.845.674                       (6.971.571)  

          17.000.000                    (9.624.612)                          3.228.000                       (6.308.753)  

          16.500.000                    (8.915.053)                          3.610.326                       (5.645.934)  

          16.000.000                    (8.205.494)                          3.986.073                       (4.948.694)  

          15.500.000                    (7.495.935)                          4.352.929                       (4.342.346)  

          15.000.000                    (6.786.377)                          4.719.784                       (3.694.998)  

          14.500.000                    (6.076.818)                          5.084.923                       (3.049.366)  

          14.000.000                    (5.367.259)                          5.433.376                       (2.420.421)  

          13.500.000                    (4.657.700)                          5.781.829                       (1.791.475)  

          13.000.000                    (3.948.142)                          6.128.023                       (1.164.789)  

          12.500.000                    (3.238.583)                          6.454.590                          (557.728)  

          12.000.000                    (2.529.024)                          6.781.157                                49.332  

          11.500.000                    (1.819.466)                          7.107.725                              656.392  

          11.000.000                    (1.109.907)                          7.434.292                          1.263.452  

          10.500.000                       (400.348)                          7.760.859                          1.870.512  

          10.000.000                          309.211                          8.087.427                          2.477.572  
Quadro 17: Análise de sensibilidade: Quanto ao valor do investimento.  

Fonte: O Autor. 
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Para as Alternativas “A” e “B.2” precisa-se de uma redução na ordem de 

48% e 57%, respectivamente, para que isso seja possível faz-se necessário, 

políticas de incentivos que proporcionem subsídios para máquinas, equipamentos e 

construção de novas instalações de fontes alternativas de energia. 

Fazendo-se uma alusão ao plano governamental brasileiro de auxílio à 

compra da casa própria por pessoas de baixa renda (Plano Minha casa minha vida) 

segundo o site da CAIXA (2011), que proporciona às famílias que ganham até R$ 

1.395,00, um subsídio (desconto) no valor do imóvel, concedidos com recursos do 

FGTS que pode chegar à R$ 23.000,00 para complementar a capacidade de 

pagamento do financiamento. 

São necessários, para a viabilidade de projetos eólicos, programas deste 

tipo que proporcionem subsídios por meio de recursos originários de fundos públicos 

para o auxílio a projetos que buscam a geração de energia elétrica de fontes mais 

limpas e sustentáveis. Pois se tratam de empreendimentos que beneficiam, não 

apenas os investidores, mas o país frente a mobilização internacional contra a 

degradação ambiental.   

3.10 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) E OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

A Alternativa “B.1” apresentou uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 

aproximadamente 12,23% ao ano, ou seja, 6,69% ao ano de rentabilidade e 8% de 

inflação.  Diferença de apenas 3,35% para a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

aceita para esta análise de viabilidade econômica.  Taxa esta, superior ao retorno 

sobre o ativo alcançado pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, 

de 5,8%a.a. e muito próxima à da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG 

de 6,9%a.a. Vale ressaltar que reduzir o custo de oportunidade de 9,3%a.a. para 

8,59%a.a., sem que seja alterada a rentabilidade do investimento, também viabiliza 

o projeto economicamente, para esta alternativa. 
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Já, a Alternativa “A” apresenta viabilidade econômica se desconsiderar o 

custo de oportunidade, e assim, se obteria uma TIR de 12,36% equivalente a 8% de 

inflação anual e 4,03% de rentabilidade anual. Além disso, apenas políticas de 

incentivo coordenadas para vários aspectos do projeto teriam que ser conquistadas. 

Como desconto no valor das instalações, aumento no valor de comercialização da 

energia, redução da carga tributária, entre outros. 

Para a Alternativa “B.2” a viabilidade econômica pode ser percebida pelo 

método de Valor Presente Líquido assumindo-se algumas modificações dos 

parâmetros de análise que são: 

• Aumento no valor de comercialização, que passa para R$ 148,39 o 

MWh, equivalente aos maiores valores encontrados no resultado do 2º 

Leilão de Energia de Fontes Alternativas, considerando-se reajustes 

anuais de 8%. 

• Redução na taxa de juros do financiamento que passa de 13%a.a. para 

11%a.a. 

• Assumindo-se um custo de oportunidade de 5% ao ano. 

• E ainda adotando-se uma TMA de 9,62%, correspondente a inflação 

anual de 8% acrescida da taxa de retorno de 1,5% ao ano, equivalente 

a taxa de retorno sobre o ativo da Eletrobras. 

Isto mostra que, assim como para a Alternativa “A”, a Alternativa “B.2” 

depende da modificação de alguns fatores determinantes para o resultado da 

análise. Os quais dependem de políticas públicas de incentivo, assim como o 

Programa de Incentivos a Fontes Alternativas de Energia – PROINFA, a Conta de 

Consumo de Combustível – CCC (utilizada para manter termelétricas em pontos 

isolados do país), entre outras. 

Por fim, percebe-se que para todas as análises de sensibilidade a Alternativa 

“B.1” respondeu mais rapidamente às mudanças nas variáveis. Além disso, é 

possível perceber que, apesar de a Alternativa “A” ser testada com 100% do capital 

investido de origem própria, ela é menos vantajosa que a Alternativa “B.1” em que 

80% do capital é proveniente de financiamento. 
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Isso ocorre quando o custo do capital próprio (representado pelo custo de 

oportunidade) é maior que o custo do capital de terceiros (representado pelos juros 

do capital financiado), o que em princípio não é percebido nas variáveis, tendo em 

vista as taxa de 9,3% e 13% respectivamente. 

Apesar disso, o que ocorre é a forma de capitalização do juros, que 

enquanto o custo de oportunidade é calculado durante todo o período com base no 

valor total do investimento, os juros de financiamento são amortizados anualmente, 

e isso diminui a base de cálculo, além disso financiamentos deste tipo incorporam o 

Sistema de Amortização Constante – SAC, que garante juros decrescentes ao longo 

do período, ao contrário dos rendimentos adotados como custo de oportunidade, os 

quais se mantém inalterados por todo o período.  
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4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

4.1 CONCLUSÕES 

A viabilidade econômica é atingida por uma usina eólica instalada no 

Município de Laguna, somente com o apoio do poder público, para projetos com as 

características adotadas neste trabalho. Devido principalmente ao alto custo de 

produção da energia eólica, o qual precisa ser subsidiado assim como as 

termelétricas localizadas em pontos isolados do país o são.  

Ou ainda com taxas de juros menores, incentivando assim o financiamento 

de projetos no setor. Outra possibilidade é a adoção de subsídios financiados por 

fundos públicos de incentivo como forma de absorver parte do valor do investimento, 

os quais serviriam como forma de atrair investidores para a expansão da produção 

de energia por fonte limpa. 

Com este trabalho pode se concluir que a demanda de energia elétrica na 

região compreendida pelo município de Laguna no ano de 2009 foi de 74.984 MWh. 

E esta sofre crescimento médio anual de 4% desde 1996. Com a instalação de uma 

usina eólica, contendo 9 (nove) aerogeradores, há previsão de se gerar em um ano 

uma média de 18.396 MWh de energia elétrica. O que corresponde a 24% do 

consumo de energia em 2009. 

Para a comercialização da energia produzida há como opção tanto a venda 

à distribuidora por meio de chamada pública por meio de geração distribuída, como 

venda ao sistema por meio de leilão de longo prazo ou no mercado de curto prazo. 

Prevê-se, para um projeto com as características apresentadas, um 

faturamento para o primeiro ano de operação de R$ 2,474 milhões, com ajustes 

anuais atualizados pelo IGP-M, conforme legislação específica. Obtendo-se 

faturamento (entradas de caixa) total, ao longo de 20 anos (vida útil estimada), no 

valor de R$ 113,243 milhões de reais. Porém se considerar os maiores preços de 
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energia provenientes de fontes alternativas de energia praticados atualmente, que 

são de aproximadamente R$ 147,00/MWh, se alcança um faturamento para o 

período total de R$ 123,750 milhões de reais, valor 8% maior que o anteriormente 

alcançado. 

Na formação dos fluxos de caixa foram estimadas entradas considerando-se 

o preço de venda pela produção de energia elétrica. As saídas de caixa com origem 

nos tributos cobrados para o setor, despesas de operação e manutenção da usina 

eólica, seguros e aluguel, e, além disso, juros financeiros e custo de oportunidade. O 

que gerou valores líquidos de caixa ao longo dos 20 anos do empreendimento de R$ 

38,665 milhões para a alternativa “A”, R$ 38,709 milhões para a Alternativa “B.1” e 

56,856 milhões de reais. E valores de fluxo de caixa descontado de R$ 4,994 

milhões; R$ 3,240 milhões e 8,661 milhões, para as Alternativas “A”, “B.1” e “B.2”, 

respectivamente. 

Entretanto, o empreendimento não apresenta viabilidade econômica pelo 

método de Valor Presente Líquido (VPL) adotando-se os critérios propostos para as 

Alternativas “A”, “B.1” e “B.2”. Porém, o tipo de investimento com melhores 

condições alcançar viabilidade econômica é a alternativa contendo 20% dos 

recursos próprios, quando se considera o fluxo financeiro nos fluxos de caixa 

descontados (Alternativa “B.1”). Segundo as análises de sensibilidade é a Alternativa 

que respondo mais rapidamente as mudanças das variáveis. 

Sendo assim, para investimento com recursos 100% provenientes de capital 

próprio, tanto o custo de oportunidade aplicado sobre o valor total de investimento 

como a pouca rentabilidade do ativo são preponderantes para a inviabilidade de 

projetos deste tipo. Também é observado, nas alternativas com 20% de capital 

próprio, devido à taxa de juros elevada e preço de venda da energia elétrica que não 

cobre seus custos totais ao longo de 20 anos a inviabilidade em termos econômicos 

é percebida.  

Todavia, para ambos os casos apenas com políticas públicas de incentivo, 

assim como o PROINFA, projetos como este podem vir a apresentar viabilidade 

quando aos aspectos econômicos. De todo modo, tendo em vista a localização do 

projeto, a fonte de geração de energia elétrica e o impacto que ele causaria em uma 
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pequena cidade, outros aspectos devem ser considerados para determinar a 

viabilidade de sua implantação. Não apenas a econômica, mas a viabilidade 

ambiental, social, tecnológica, entre outras. 

4.2 RECOMENDAÇÕES 

Tendo em vista as dificuldades para se encontrar bases mais precisas de 

mensuração dos custos para a produção de energia elétrica por meio de fonte eólica 

recomenda-se para novas pesquisas o estudo específico dos encargos setoriais 

aplicados a cada tipo de fonte geradora de energia elétrica. Ou ainda um 

planejamento tributário aplicado a uma usina de geração de energia eólica. 

Outra recomendação está associada à possibilidade de geração de receita 

por meio da comercialização de créditos de carbono, o que pode alcançado por 

fontes alternativas de energia – dando base a um planejamento financeiro – ou 

ativos ambientais gerados de modo que possibilite entrada de recursos financeiros 

para a geradora de energia ou ainda outros tipos de benefícios econômicos. 

Recomenda-se ainda o estudo dos preços da energia eólica, seus 

parâmetros de fixação (preços base), tanto para os leilões de contratos de longo 

prazo, como para o mercado spot. Analisando-se este com a necessidade crescente 

de energia elétrica no Brasil, inclusive quanto à existência da possibilidade de um 

colapso do sistema. 

E sugiro ainda, um estudo do impacto econômico da adoção de fontes 

alternativas de energia elétrica, tendo em vista a crescente pressão global pelo 

desenvolvimento sustentável que pressupõe o desenvolvimento tecnológico com 

vistas a minimização de impactos ambientais e preservação dos recursos naturais e 

conseqüente utilização de fontes mais limpas de energia. 
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