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A inserção da energia eólica no Brasil está di-
retamente associada com a crise de escassez 
de energia elétrica no macrossistema nacional, 
ocorrida em 2001, em decorrência da vulnera-
bilidade da fonte hídrica e da falta de planeja-
mento político para o setor energético no país. 
Diante desse contexto, são criadas políticas pú-
blicas de incentivo às fontes renováveis: eólica, 
biomassa, solar e pequenas centrais elétricas. 
Neste artigo, temos como objetivo analisar o pa-
pel dos condicionantes político-institucionais e 
naturais para a inserção da energia eólica no Bra-
sil, vinculando-os com as perspectivas de desen-
volvimento no semiárido baiano. Para isso, serão 
tratadas a relação crescimento versus desenvol-
vimento, as políticas energéticas e as condições 
favoráveis ao avanço do setor eólico no país, a 
partir de revisão bibliográfica, levantamento de 
dados e informações por meio de diferentes fon-
tes, além de trabalhos de campo e observações 
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in loco. Constata-se que o Brasil apresenta eleva-
do potencial eólico e, a partir das políticas imple-
mentadas pelos governos, conseguiu expandir a 
produção da energia eólica e atrair a implantação 
de indústrias voltadas para o setor, o que provo-
cou transformações socioeconômicas em vários 
municípios do semiárido baiano. 

Palavras-chave: 
Crescimento econômico; energias renováveis; 
políticas públicas; potencial eólico; transforma-
ções sociais. 

Abstract
The insertion of wind energy in Brazil is directly as-
societed with the power shortage crisis in the na-
tional macrosystem that occurred in 2001, due to 
the vulnerability of the water source and the lack 
of political planning for the energy sector in the 
country. In this context, public policies are created 
to encourage renewable sources: wind, biomass, 
solar and small power plants. In this article, we 
aim to analyze the role of political-institutional 
and natural constraints for the insertion of wind 
energy in Brazil, linking then with th development 
perspectivs in the Bahian semiarid. For this, the 
relationship growth versus development, energy 

policies and conditions favorable to the advance-
ment of the wind sector in the country will be 
treated, based on literature review, data and infor-
mation on gathering through different sources, as 
well as fieldwork and on-site observations. It is not-
ed that Brazil has high wind potential and through 
policies implemented by governments managed 
to expand the production of wind energy and at-
tract the establishment of industries aimed at the 
sector, causing socioeconomic transformations in 
several municipalities of the Bahian semiarid.

Keywords:  
Economic growth; renewable energy; public poli-
cy; wind potential; social transformations.

Resumen
La implementación de la energía eólica en Brasil 
está asociada directamente con la crisis energéti-
ca del macro sistema nacional vivenciada en 2001 
y que fue causada por la vulneración de fuentes 
de agua y la ausencia de planeación política en el 
sector energético del país. En este contexto, las 
políticas públicas creadas posteriormente pro-
mocionaron las fuentes renovables: el viento, 
la biomasa, la luz solar y las pequeñas plan-
tas de generación eléctrica.  En este artículo 
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se busca analizar el rol de las restriccio-
nes político-institucionales y naturales en 
la inserción de la energía eólica en Brasil, 
enlazándolas con las perspectivas de de-
sarrollo en el territorio bahiano semiárido. 
Para esto, se aborda la relación crecimien-
to versus desarrollo, políticas energéticas 
y las condiciones favorables para el avance 
del sector eólico en el país, basados en una 
revisión bibliográfica, de datos e información 

O incremento à fonte eólica no contexto in-
ternacional deu-se pelo elevado processo 
de desenvolvimento científico e tecnoló-

gico que permitiu o aprimoramento da indústria 
do setor, e pelos programas de incentivo implan-
tados nos países europeus e nos Estados Unidos 
que contribuíram para a redução dos seus custos 
(Veiga, 2012). A sua expansão para outras áreas 
ocorreu em virtude da crise econômica mundial 
de 2009, a qual forçou as empresas do ramo eó-
lico a buscarem mercados noutros continentes e 
países onde os mercados continuavam crescen-
do em ritmo acelerado, a exemplo dos países 
emergentes; além da escassez de áreas nos países 
europeus, pois as áreas propícias à geração eólica 

Introdução

recolectada de diversas fuentes, así como 
trabajo y observación en el campo. Es de no-
tar que el alto potencial de producción eó-
lica, junto con las políticas implementadas 
por los gobiernos que buscan la expansión 
de este tipo de producción y el aplacamien-
to de las industrias establecidas en el sector, 
ha causado transformaciones de orden so-
cioeconómico en varias municipalidades del 
bahiano semiárido brasilero. 

onshore nesses países já se encontram ocupa-
das e produzindo energia, restando apenas 
as áreas offshore, que demandam maior in-
vestimento (Traldi, 2014).

No Brasil, a inserção da energia eólica 
está diretamente associada com a crise 
de escassez de energia elétrica no ma-
crossistema nacional, ocorrida em 2001, 
em decorrência da falta de investimentos 
na expansão dos subsistemas de geração 
e transmissão de energia que submeteu o 
país ao racionamento de energia elétrica. 
Com isso, surge a necessidade de diversificar 
a matriz energética nacional, pois a fonte hi-
dráulica, predominante no país, apresenta-se 
extremamente sensível às constantes oscila-
ções sazonais e anuais das chuvas, colocando 
o país em risco de desabastecimento.

Para solucionar este problema, foram cria-
das políticas públicas pelo governo federal, 
a exemplo do Programa de Incentivo às Fon-
tes Alternativas de Energia Elétrica (Proin-
fa), apoiado em leis, decretos e normas que 
garantiram as condições necessárias para o 

desenvolvimento do setor, com ações como: 
a disponibilidade de linhas de financiamen-
to para as fontes alternativas de energia 
(eólica, solar, biomassa e pequenas centrais 
hidrelétricas) e a criação de um mercado 
certo para a energía produzida (comprada 
antecipadamente pela Eletrobrás através 
do sistema de leilões). A eólica foi uma das 
fontes que teve maior expansão, provoca-
da, entre outros fatores, pelo elevado po-
tencial eólico do país, com ótimos regimes 
de ventos para a instalação onshore, espe-
cialmente nas regiões Nordeste e Sul.

No tocante à espacialidade da eólica no 
Brasil, tanto os parques eólicos quanto as 
empresas vinculadas ao setor encontram-
-se em maior quantidade nos estados nor-
destinos do Rio Grande do Norte, da Bahia, 
do Ceará, do Piauí e de Pernambuco. Segun-
do a Associação Brasileira de Energia Eólica 
(2018), o Brasil já ocupa a oitava posição no 
ranking mundial de capacidade acumulada 
e abastece mais da metade do consumo da 
região Nordeste, o que evidencia a impor-
tância dos projetos de energia eólica para 
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essa região, a qual é responsável por mais 
de 80% da produção da referida energia do 
país. Outro aspecto favorável a essa fonte 
é a perspectiva de contribuir para as redu-
ções significativas das emissões de gases de 
efeito estufa na atmosfera, pois é conside-
rada de baixo impacto ambiental. 

A chegada dos parques eólicos nos muni-
cípios brasileiros, especialmente aqueles 
localizados no semiárido nordestino, tem 
sido considerada, pelos governos munici-
pais, estaduais e federal, como vetores de 
desenvolvimento, por serem capazes de 
promover certo dinamismo econômico, 
gerar emprego e renda, e melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas. Considerando o 
aumento da produção de energia eólica no 
país e a necessidade de conhecer melhor as 
especificidades da instalação do Comple-
xo Eólico Alto Sertão da Bahia, localizado 
na microrregião de Guanambi, especifi-
camente, os parques eólicos implantados 
nos municípios de Caetité, Guanambi, Iga-
porã e Pindaí, propomo-nos, neste estudo, 

analisar o papel dos condicionantes políti-
co-institucionais e naturais para a inserção 
da energia eólica no Brasil, vinculando-os 
com as perspectivas de desenvolvimento 
no semiárido baiano. 

O sentido do desenvolvimento 

Em quase todas as concepções de desenvol-
vimento, entende-se que ele deve nascer 
do crescimento econômico acompanhado 
de melhoria na qualidade de vida. Noutras 
palavras, é preciso que inclua “as alterações 
da composição do produto e a alocação de 
recursos pelos diferentes setores da econo-
mia de forma a melhorar os indicadores de 
bem-estar econômico e social” (Vasconce-
los e Garcia, 1998, p. 205). Assim, questões 
como pobreza, desemprego, desigualdade, 
condições de saúde, alimentação, educa-
ção, moradia, participação política e cultural 
devem compor o rol de condições a serem 
consideradas para superar o chamado “sub-
desenvolvimento” e a conquista do tão al-
mejado desenvolvimento.

De acordo com Esteva, “o desenvolvimento 
não consegue se desassociar das palavras 
com as quais foi criado: crescimento, evo-
lução, maturação” (2000, p. 64). No século 
XIX, o desenvolvimento foi relacionado à 
ideia de progresso; no século XX, foi asso-
ciado ao crescimento econômico. Para o 
referido autor, “a palavra sempre tem um 
sentido de mudança favorável, de um pas-
so do simples para o complexo, do inferior 
para o superior, do pior para o melhor” 
(2000, p. 64).

O desenvolvimento, para Souza, “pressupõe 
mudança, transformação — e uma trans-
formação positiva, desejada ou desejável” 
(1996, p. 5). Entendemos que o crescimento 
econômico é condição indispensável para o 
desenvolvimento, mas não é condição sufi-
ciente. O crescimento da economia pela ele-
vação da produção e da riqueza nem sempre 
beneficia a toda a população. Para Furtado 
(1981), se o crescimento econômico não vier 
acompanhado de mudanças nas condições de 
vida da população e no atendimento às suas 
necessidades instrumentais e substantivas, 

ele não reflete o desenvolvimento de fato, 
somente mascara a realidade socioespacial e 
atende aos interesses hegemônicos.

Arrighi contesta aqueles estudiosos que acei-
tam como verdadeiro que desenvolvimento 
e industrialização são a mesma coisa. Para 
o autor, é “necessário abandonar o postula-
do de que industrialização é equivalente de 
desenvolvimento” (1997, p. 209). Ele afirma 
que as oportunidades de avanço econômico 
não representam, necessariamente, riqueza 
e bem-estar para todos. Evidencia-se que não 
promove a distribuição de renda, a riqueza e, 
menos ainda, o bem-estar para todos. Nes-
se sentido, a “ilusão do desenvolvimento” é 
eficaz, pois a riqueza e o bem-estar são des-
frutados por poucos, ou seja, pelo “núcleo 
orgânico” da economia capitalista, e sua “pe-
riferia” tem a ilusão do desenvolvimento. 

Furtado (1981) também discutiu essa ques-
tão e concluiu que pensar a industrialização 
como sinônimo de desenvolvimento é um 
mero “mito”, pois a alteração das estrutu-
ras produtivas provoca implicações diversas 
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(sociais, políticas, econômicas, ambientais, 
culturais); assim, o desenvolvimento deve 
estar para além do que os interesses econô-
micos ou políticos veiculam. 

De modo geral, as explicações sobre o desen-
volvimento contêm apenas aspectos exóge-
nos ao contexto da realidade socioespacial 
dos países subdesenvolvidos. Ao se considerar 
essa realidade, observou-se que a “metáfora 
do desenvolvimento deu hegemonia global 
a uma genealogia da história puramente oci-
dental, roubando de povos com culturas dife-
rentes a oportunidade de definir as formas de 
sua vida social” (Esteva, 2000, p. 63). Assim, 
o desenvolvimento pode ser entendido como 
uma “armadilha ideológica construída para 
perpetuar as relações assimétricas entre as 
minorias dominadoras e as maiorias domina-
das” (Sachs, 2004, p. 26).

Para Furtado, os povos pobres não teriam 
chance de desfrutar dos meios de vida dos 
povos ricos. A ideia de desenvolvimento, sem 
a respectiva base social, serve apenas para 
satisfazer os interesses das economias capi-
talistas desenvolvidas. Assim, para o referido 

autor, se o crescimento econômico não vier 
acompanhado de mudanças nas condições 
de vida da população e no atendimento às 
suas necessidades instrumentais e substan-
tivas, ele não reflete o desenvolvimento de 
fato, somente mascara a realidade socioes-
pacial e atende aos interesses hegemônicos. 
“O processo de acumulação tende a ampliar 
o fosso entre um centro, em crescente homo-
geneização, e uma constelação de economias 
periféricas, cujas disparidades continuam a 
agravar-se” (1981, p. 68). Dessa maneira, ta-
xas mais altas de crescimento do produto in-
terno bruto e da renda nacional ocultam os 
elevados custos sociais e ambientais, o que 
nos leva à conclusão de que essas mudanças, 
“longe de reduzir o subdesenvolvimento, ten-
dem a agravá-lo” (1981, p. 94).

Sen explica o desenvolvimento como um pro-
cesso de expansão das liberdades individuais, 
consideradas não apenas os fins primordiais 
do desenvolvimento, mas também os meios 
principais. Para essa conquista, o autor apon-
ta cinco instrumentos de liberdade: as liber-
dades políticas, as facilidades econômicas, 
as oportunidades sociais, as garantias de 

Metodologia Para a realização desta pesquisa, utilizamos 
revisão bibliográfica, levantamento de da-
dos e informações junto a banco de dados, 

documentos oficiais de empresas estatais e priva-
das (de organizações nacionais e internacionais do 
setor de energia), além de trabalhos de campo e 
observação in loco. O artigo encontra-se dividido 
em quatro partes. Na primeira, tem-se a introdu-
ção que apresenta um breve resumo da trajetória 
histórica de inserção da fonte eólica no espaço 
brasileiro e algumas reflexões sobre a relação en-
tre crescimento econômico e desenvolvimento. 
Na segunda parte, é explicada a metodologia uti-
lizada para a elaboração deste estudo e como o 
artigo foi estruturado. Na terceira, realizam-se a 
discussão e apresentação dos principais fatores e 
mecanismos que contribuíram para impulsionar 

transparência e a segurança protetora. 
Além disso, propõe a remoção das prin-
cipais “fontes de privação da liberdade: po-
breza e tirania, carência de oportunidades 
econômicas e destruição social sistemática, 
negligência dos serviços públicos e intole-
rância ou interferência excessiva de Estados 
repressivos” (2010, pp. 16-17). Para o autor, 

pensar em desenvolvimento é, antes de qual-
quer coisa, pensar em distribuição de renda, 
saúde, educação, meio ambiente, liberda-
de, lazer, dentre outras variáveis que podem 
afetar a qualidade de vida da sociedade. De-
senvolvimento é o cidadão ter a liberdade de 
acesso a tudo isso no momento em que preci-
sar, sem ser lesado.
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Resultados  
e discussões

A energia eólica, fonte alternativa, renová-
vel e de rápido prazo de implantação, ocu-
pou um lugar de destaque na expansão e 

diversificação da matriz energética brasileira. A 
sua expansão foi favorecida pela existência de ja-
zidas de vento de enorme potencial de geração 
e pelas políticas públicas implementadas pelo 
governo brasileiro que criaram as condições ne-
cessárias para a implantação dos parques eólicos 
e o estabelecimento de uma cadeia produtiva do 
setor eólico no país. 

Os condicionantes geográficos que favoreceram 
a expansão da energia eólica no Brasil foram: a 
existência de elevado potencial eólico e a com-
plementariedade existente entre a fonte hídrica 
(hegemônica no país) e a fonte eólica. O Atlas do 
Potencial Eólico Brasileiro, elaborado pelo Centro 
de Pesquisa de Energia Elétrica (2001), estimou 
em 143 gigawatt (GW) a potência tecnicamente 
aproveitável do Brasil, para a altura de 50 me-
tros (altura suficiente para as tecnologias dos 
aerogeradores da época). Alguns anos depois, os 

avanços tecnológicos permitiram a constru-
ção de torres mais altas capazes de captar 
ventos mais velozes, e a capacidade de ge-
ração elétrica no país a partir da fonte eólica 
foi reavaliada e classificada como superior 
a 300 GW ao ano (2013). A potência das 
máquinas triplicou para 3 megawatts (MW), 
e os geradores mais eficientes reduziram o 
custo da energia eólica. Segundo Gannoum 
(2015), hoje, o preço médio é 45% menor do 
que há dez anos, o que faz a eólica ser a se-
gunda energia mais barata no país, só atrás 
da hidrelétrica.

Na geração de energia elétrica, as fontes re-
nováveis, por seu caráter intermitente, não 
são disponíveis o tempo todo, portanto não 
substituirão totalmente as fontes tradicio-
nais, mas serão complementares a elas. A 
complementaridade entre o recurso eólico 
e o hídrico possibilita que a oferta de ener-
gia elétrica a partir de hidrelétricas possa ser 
regulada também por uma fonte renovável, 
como uma forma de minimizar os riscos de 
déficit da capacidade de armazenamento nas 

barragens durante as estações secas críticas 
(Dutra, 2007). A sazonalidade do regime de 
chuvas é inversa à sazonalidade do regime 
de ventos no Brasil, portanto a complemen-
tariedade tanto será possível como favore-
cerá especialmente as regiões Nordeste e 
Sudeste do país.

Além das condições apresentadas, merece 
destaque o alto fator de capacidade dos 
empreendimentos eólicos. O fator de capa-
cidade, que é a medida de produtividade do 
setor, passa do dobro da média mundial, que 
fica em torno de 20%. Nos leilões realizados 
em 2011 no país, esse fator ultrapassou os 
40%, o que comprova a sua relevância (Gan-
noum, 2015; Veiga, 2012).

As principais políticas de incentivo às fontes 
renováveis criadas no Brasil foram: Proeó-
lica, Proinfa e sistema de leilões, além dos 
incentivos financeiros, fiscais e programas 
de incentivo à inovação. O Proeólica tinha 
como objetivos: viabilizar a implantação de 
1.050 MW de geração de energia elétrica 
a partir de fonte eólica. Entretanto, esse 

a fonte eólica no Brasil e seus efeitos para 
o desenvolvimento do semiárido baiano. Na 

quarta parte, são apresentadas as conclu-
sões e, por fim, as referências bibliográficas.
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programa não conseguiu alcançar seus ob-
jetivos pela falta de planejamento e estrutu-
ração por parte do governo. Os prazos para 
a implantação dos projetos foram curtos e 
faltou fornecedores de equipamentos eóli-
cos instalados no país. Assim, não houve ne-
nhum projeto eólico implantado no âmbito 
do Proeólica no país.

O Proinfa, criado pela Lei 10.438, em 26 de 
abril de 2002, institucionalizou as políticas 
públicas referentes às fontes alternativas de 
energia no país. Em sua primeira etapa, o pro-
grama objetivava: contratação de 3.300 MW 
de capacidade instalada entre as tecnologias 
contempladas, igualmente distribuída entre 
elas; criação do produtor independente au-
tônomo3; garantia de compra por meio de 
contratos assinados com as Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e produtores 

3 Produtor independente é autônomo quando sua sociedade, não sendo ela própria concessionária de qual-
quer espécie, não é controlada ou coligada de concessionária de serviço público ou de uso do bem público 
de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica, nem de seus controladores ou de outra socie-
dade controlada ou coligada com o controlador comum (Lei 10.438, de 26 de abril de 2002; Lei 10.762, 
de 11 de novembro de 2003).

independentes de energia com vigência 
de 20 anos e preços estabelecidos por lei; 
contratação por meio de chamada pública e 
consideração da licença ambiental mais antiga 
como critério na escolha dos projetos; abertu-
ra para os fabricantes de equipamentos desti-
nados ao setor de energia eólica participarem 
da concorrência pela oferta de energia como 
produtores independentes de energia.

Na segunda etapa, o Proinfa tinha como fi-
nalidade aumentar a participação das tec-
nologias de biomassa, de pequenas centrais 
hidrelétricas e eólicas na matriz elétrica para 
que, em 20 anos, o consumo dessas fontes 
atingisse 10% do consumo total; exigência de 
índice de nacionalização dos equipamentos e 
serviços dos empreendimentos, que era de, 
no mínimo, 60% em valor, na primeira etapa, 
passou para, no mínimo, 90%; transferência 

para outras fontes do saldo de capacidade 
de qualquer uma delas que não tenha sido 
contratada por motivo de falta de oferta 
dos agentes interessados, a cada cinco anos; 
rateio dos custos adicionais de geração de 
energia elétrica oriunda de fontes renová-
veis, conforme previsto em lei, entre todos 
os consumidores conectados à rede de ener-
gia elétrica, exceto para os consumidores de 
baixa renda; autorização para contratações 
com produtores independentes de ener-
gia, desde que a contratação não ultrapas-
sasse os 25% da programação anual e fosse 
mantida a oferta ao produtor independen-
te autônomo.

O Proinfa, seguindo a tendência de vários 
países, estipulou uma tarifa de compra de 
energia, o mecanismo Feed-in4 para projetos 
com contratos para 20 anos. Entretanto, foi 

4 A tarifa feed-in é um sistema de contratação de energia baseado no preço. Esse sistema indica o preço da 
energia elétrica que as concessionárias de energia são obrigadas a pagar ao produtor ao conectar seus 
projetos na rede elétrica. Nesse sistema, o governo estabelece uma tarifa prêmio para remunerar os gera-
dores de energia a um preço acima do preço de mercado. Além disso, a tarifa prêmio determinada pelo 
sistema feed-in, em geral, é mantida por longos períodos, entre 10 e 20 anos, de forma a proporcionar aos 
produtores garantia de retorno em decorrência do investimento efetuado (Ferreira, 2017, p. 82).

criticado por ser caro, ineficiente e não ser 
capaz de gerar, por si próprio, um mercado 
mais competitivo entre as fontes renováveis 
(Dutra e Szklo, 2006). Perante essa situação, 
houve uma alteração na legislação e foi cria-
do o sistema de leilões, baseado em regras 
estáveis, segurança e modicidade tarifária. 
A questão da modicidade tarifária se dá por 
meio de leilões públicos nos quais vence 
aquele agente que oferecer a menor tarifa 
ao consumidor. 

Outras alterações implementadas: fixação 
de dois ambientes de contratação, o am-
biente de contratação regulada (consumo 
cativo dos distribuidores) e o ambiente de 
contratação livre (atendimento aos consu-
midores livres, por intermédio de contratos 
livremente negociados); criação de institui-
ções como a Empresa de Pesquisa de Energia, 
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para planejar o setor elétrico, a Câmara de 
Monitoramento do Sistema Elétrico, para 
monitorar a segurança do suprimento de 
eletricidade, e a Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica, para negociar a aquisi-
ção de energia elétrica no sistema interli-
gado; instituição de três modelos de leilões 
de energia — (i) leilões de energia nova; (i) 
leilões de energia existente; (iii) leilões de 
energia de reserva.

A mudança no sistema de contratação de 
energia no Brasil estimulou o desenvolvi-
mento do setor e aumentou a produção de 
energia eólica. Para Ferreira (2017), o es-
quema contratual dos leilões foi elaborado 
com vistas a reduzir o risco de investimen-
to pelo setor privado. Considerando-se que 
a energia eólica tem como características 
econômicas o elevado investimento inicial, 
o baixo custo operacional e um fluxo de pro-
dução sazonal e intermitente, foi formulado 
um modelo de contrato que considerasse a 
produção média ao longo dos anos e permi-
tisse reajustes e compensações de acordo 
com o histórico de geração. 

O desenvolvimento das fontes renováveis 
de energia no Brasil foi favorecido pelos in-
centivos criados pelo governo, como a defi-
nição de linhas especiais de financiamento 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) para os projetos 
selecionados, conforme preconizado na Lei 
10.762/2003 (Dutra, 2007; Macedo, 2015). 
Para Ferreira (2017), a principal política de 
apoio ao desenvolvimento da cadeia produ-
tiva nacional do aerogerador é a Política de 
Conteúdo Local do BNDES. Essa política teve 
início basicamente por meio do Proinfa, mas 
o seu desenvolvimento se deu a partir dos 
leilões, pois era um pré-requisito para a ob-
tenção de crédito. Por conceder financia-
mento mais competitivo (maiores prazos e 
menores taxas), quando comparado às de-
mais fontes de financiamento presentes no 
mercado brasileiro, mas exigir como contra-
partida que os desenvolvedores de parques 
eólicos demandassem os aerogeradores de 
empresas cadastradas junto ao BNDES, as 
quais deviam atender ao índice de conteúdo 
local por ele estabelecido, tornou-se a gran-
de incentivadora da indústria eólica no país. 

Quanto aos incentivos fiscais que também 
contribuíram para o desenvolvimento da 
energia eólica, podemos destacar: isenção 
do imposto sobre circulação de mercadorias 
(ICMS) até 2021 para as operações das ener-
gias solar e eólica; isenção na geração distri-
buída; isenção do imposto sobre produtos 
industrializados; desconto na tarifa de uso do 
sistema de transmissão e tarifa de uso do sis-
tema de distribuição; Criação do Regime Es-
pecial de Incentivos para o Desenvolvimento 
da Infraestrutura; concessão pela Superin-
tendência de Desenvolvimento do Nordeste 
de isenção de 75% no imposto de renda da 
pessoa jurídica sobre o lucro real da empresa 
desenvolvedora do parque eólico. 

Também foram instituídas as instalações de 
interesse exclusivo de centrais de geração 
para a conexão compartilhada com o objetivo 
de possibilitar o acesso de mais de uma uni-
dade de geração distribuída em um mesmo 
ponto de conexão da rede básica. E direitos 
aduaneiros favoráveis zeraram as alíquotas 
de Programa de Integração Social, do Progra-
ma de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público e a contribuição para o financiamen-
to da seguridade social, incidentes sobre a 
receita de vendas e sobre a importação de 
partes utilizadas na fabricação de aerogera-
dores para todos os estados.

Uma política favorável às empresas foi a 
não obrigatoriedade das geradoras eólicas 
em investir parte de sua receita operacional 
líquida em projetos de pesquisa e desen-
volvimento, no entanto pouco favorável ao 
desenvolvimento tecnológico do país. Por 
sua vez, diante do aumento significativo da 
energia eólica no país, muitas instituições de 
ensino e pesquisa, como as universidades e 
institutos federais, oferecem programas e 
cursos com o objetivo de acompanharem a 
produção de conhecimento e a formação de 
profissionais para atuarem no âmbito das 
energias renováveis.

Constata-se um crescimento vertiginoso 
dessa fonte no decorrer dos anos. Em 2005, 
havia apenas 27 MW de energia eólica ins-
talada no país; dez anos depois, o país ultra-
passou 8 GW e, no início de 2019, chegou aos 
15 GW. Os dados consolidados dos ambientes 
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de contratação livre e regulado revelam a ten-
dência de continuidade do crescimento dessa 
fonte no país. Segundo a Associação Brasilei-
ra de Energia Eólica (2019), a participação da 
eólica na matriz elétrica brasileira é de 9,2%, 
ficando atrás apenas das hidrelétricas com 
63,7%, e produz mais que as demais fontes: 
biomassa (9,0%), gás natural (8,1%), óleo 
(5,4%), fotovoltaica (1,3%), carvão (2,0%) e 
nuclear (1,2%).

No Brasil, os parques eólicos estão sendo 
instalados em diversas localidades, especial-
mente na região Nordeste, onde se encontra 
o maior potencial disponível para o aprovei-
tamento eólico no país. Essa região produz 
86% da energia eólica gerada no país, e a 
Bahia é responsável por 26%, ocupando o 

segundo lugar no ranking de geração, supe-
rada apenas pelo Rio Grande do Norte. 

Segundo Amarante, Brower, Zack, Sá (2013), o 
potencial eólico da Bahia é estimado em tor-
no de 14,5 GW, e parte significativa do me-
lhor potencial eólico do Estado se encontra 
nas elevações da área central, formada por 
serras e chapadas. A figura 1 apresenta os 
municípios baianos com geração de energia 
eólica. Eles se localizam nas áreas de serras e 
chapadas do interior semiárido, onde os ven-
tos são estáveis, com intensidade certa e sem 
mudanças bruscas de velocidade ou direção 
(Agência Nacional de Energia Elétrica, 2019).

De acordo com a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico da Bahia (2019), o estado 
tem 156 parques em operação (3.927 MW), 

Figura 1Localização dos municípios produtores de energia eólica. Bahia, Brasil, 2019. 

Fonte: dados organizados pelos autores.
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com R$ 15,1 bilhões já investidos e mais 
de 58 mil empregos gerados. Possui ainda 
38 parques em construção (562 MW) e 47 
com construção não iniciada (962 MW), nos 
quais estão previstos investimentos de R$ 
6,9 bilhões e geração de 22,8 mil empregos 
diretos e indiretos. 

São 20 municípios produtores de energia 
eólica na Bahia, dentre eles, destacam-se 

os municípios de Sento Sé e Caetité, pelo 
maior número de parques eólicos instala-
dos e maior geração elétrica eólica. O grá-
fico 1 traz a geração eólica por municípios 
no estado da Bahia, com base na potência 
fiscalizada (KW) pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica.

Além da elevada produção de energia eóli-
ca, a Bahia também se destaca na produção 

Gráfico 1Geração de energia eólica (KW) por municípios do estado da Bahia, Brasil, 2019

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (2019).
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de equipamentos para o setor. Segundo a 
Associação Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (2014), dentre as fábricas de com-
ponentes para o setor eólico no estado, po-
demos elencar as seguintes: Alston (atual 
GE) (nacele e hub), Siemens/Gamesa (caixa 
de rotor), indústrias brasileiras Tecsis (pás e 
aerogeradores) e Torrebras (torres de aço), 
localizadas em Camaçari, na Região Metro-
politana de Salvador. Ainda estão em ope-
ração, na Bahia, a planta das Torres Eólicas 
do Nordeste (torres de aço), em Jacobina; 
Nordex/Acciona (cubos eólicos), em Simões 
Filho; Wobben Enercom (torres de aço), em 
Juazeiro; Aeris Brasil (pás), em Feira de Santa-
na; INNEO (torres de concreto) fábrica móvel, 
em Casa Nova, e um centro de serviços da 
General Eletric, em Guanambi. 

A localização das fábricas em Camaçari e no 
interior do estado é estratégica para o mer-
cado de energia eólica, devido ao grande 
potencial de instalação de usinas geradoras 
nas suas proximidades, tanto na Bahia como 
em estados vizinhos, e pela proximidade dos 
portos de Salvador e Aratu, importantes para 

a logística e o fornecimento para outras regi-
ões do país e para o mercado externo.

A geração de empregos ocorre por meio 
da instalação das fábricas que produzem 
os equipamentos eólicos e do processo de 
implantação do empreendimento eólico. 
Durante a fase de instalação dos parques 
eólicos, que dura em média dois anos, há a 
necessidade de maior quantidade de mão 
de obra; após esse período, restarão poucos 
funcionários para o processo de manuten-
ção e operação. Há uma grande demanda 
por mão de obra qualificada que não se en-
contra nos municípios onde os parques eóli-
cos estão sendo implantados, o que resulta 
na contratação de pessoas de outras locali-
dades. Dessa forma, percebemos que existe 
a geração de empregos, mas não podemos 
afirmar que seja significativamente suficien-
te para promover o desejado desenvolvi-
mento socioeconômico da região. 

As empresas fabricantes de equipamentos 
eólicos são as que mais geram empregos, mas 
estão localizadas nos polos industriais loca-
lizados distantes das áreas que recebem os 

parques eólicos. Além disso, acabam gerando 
disputas entre os diferentes lugares para o re-
cebimento dessas fábricas.

São os contratos de arrendamento para a 
instalação dos aerogeradores e das subes-
tações de energia que garantem a inserção 
de renda nas localidades onde estão sendo 
implantados os parques eólicos. Os valores 
dos arrendamentos são fixados em função 
do número de turbinas eólicas instaladas e, 
de acordo com as empresas, representam 
um percentual da produção estimada por 
turbina, com base nos dados levantados 
na fase de medição dos ventos. No entan-
to, constatamos que os valores são os mes-
mos para as turbinas eólicas localizadas em 
diferentes municípios da região em estudo, 
quando sabemos que a produção de ener-
gia varia com base nas condições dos ventos 
de cada localidade. 

Outro aspecto identificado foi que os va-
lores pagos por diferentes empresas, mas 
para parques eólicos vizinhos localizados 
no mesmo município, apresentam valores 
distintos. As empresas Renova Energia, BW 

Guirapá e GPEXPAN, que atuam nos municí-
pios de Caetité, Guanambi, Pindaí e Igapo-
rã, utilizam o mesmo padrão de contrato e 
pagam em torno de R$ 7.000,00 ao ano por 
turbina (dados do ano de 2018). Já as em-
presas Iberdrola e Enel Green Power, que 
também atuam nesses municípios, utilizam 
como base para pagamento a quantidade 
de energia gerada por aerogerador; assim, 
nos meses de maior geração de energia, os 
valores variam de R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00 
ao mês por turbina. Embora exista uma dife-
rença quanto à potência dos equipamentos, 
a diferença entre os valores pagos aos pro-
prietários por essas empresas citadas nos 
leva a questionar se de fato estariam todas 
as empresas remunerando os proprietários 
dos terrenos com base na produção de ele-
tricidade, como afirmam.

É uma fonte de renda que beneficia direta-
mente os proprietários rurais, no entanto 
os valores pagos são ínfimos quando com-
parados ao arrecadado pela energia gerada 
em cada aerogerador. O potencial de cada 
torre (1,6 MW/hora), em um único dia de 
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funcionamento, gera R$ 4.070,40. Prati-
camente em dois dias de funcionamento, 
paga o valor de um ano de arrendamento ao 
proprietário da terra, no caso das empresas 
que pagam um valor fixo ao ano. O modelo 
de exploração da energia eólica é propício 
às empresas, que concentram os benefícios 
econômicos, e limita os benefícios para as 
comunidades locais, uma vez que é escas-
sa a informação sobre o arrendamento da 
terra e não existe consulta prévia ou qual-
quer tipo de orientação e assessoria à po-
pulação. Dessa forma, pode-se afirmar que 
as empresas de energia eólica reproduzem 
o modelo desigual de distribuição de renda 
da sociedade, pois o lucro e a riqueza são 
exclusivos delas.

Entretanto, quando comparada com outros 
grandes projetos, a exemplo das hidrelé-
tricas, a implantação dos parques eólicos 
não provoca expulsão do homem do cam-
po; ao contrário, permite que continue na 
terra e receba um determinado valor pelo 
arrendamento. Mesmo quem não arrendou 
terras foi beneficiado indiretamente, pois 

aqueles que receberam dinheiro de indeni-
zações e arrendamentos puderam contratar 
os serviços de outras pessoas da localidade 
para realizar reformas nas casas, abrir poços 
artesianos, limpar uma roça, plantar uma 
área, adquirir alguns bens no comércio local 
etc., o que dinamizou a economia local. 

Além disso, no processo de instalação dos 
aerogeradores, são realizadas a abertura de 
estradas e a implantação de subestações e 
linhas de transmissão, pelas quais os pro-
prietários são indenizados e ainda podem 
utilizar as estradas como vias de acesso à 
propriedade. Do ponto de vista econômico, 
houve a valorização das terras dessas locali-
dades. Contudo, acirrou a disputa por terras 
e os casos de grilagens de terras na região.

No tocante à arrecadação de impostos como 
o imposto sobre serviços de qualquer natu-
reza (ISS) e o ICMS, podemos perceber que 
houve um incremento. No entanto, o au-
mento da arrecadação do ISS está relaciona-
do à execução de serviços no município, que 
são em maior quantidade durante o período 
de construção dos parques, quando há um 

declínio na sua fase de operação. Quanto ao 
ICMS, em virtude da isenção concedida pelo 
governo sobre os equipamentos eólicos, 
não provocou um aumento significativo. A 
cobrança do ICMS sobre a energia elétrica 
depende do seu local de consumo, se for 
consumida no estado que produz, pode ser 
verificado um aumento nesse imposto.

No processo de instalação dos parques eó-
licos, é necessária a realização de desmata-
mento, terraplanagem e compactação do 
solo, tanto para preparar a base que recebe-
rá os aerogeradores como para abrir as vias 
de acesso a cada uma das torres. Essas ativi-
dades têm provocado muitos danos ao meio 
ambiente, especialmente na região semiári-
da da Bahia, onde os aerogeradores são ins-
talados no topo das serras e chapadas.

Nesse contexto, verificamos que a implanta-
ção dos parques de energia eólica tem pro-
movido crescimento econômico por meio 
da geração de empregos e da inserção de 
renda nos municípios envolvidos. As mudan-
ças quantitativas são inquestionáveis e têm 
contribuído para a melhoria das condições 
de vida de suas populações. No entanto, não 
podemos afirmar que promoveram o desen-
volvimento, uma vez que este está para além 
do crescimento orientado para o mercado, 
aquele que traz custos sociais e ambientais 
elevados. O desenvolvimento ideal precisa 
harmonizar objetivos sociais, ambientais, po-
líticos e econômicos com vistas à conservação 
da biodiversidade e ao respeito aos interesses 
das comunidades locais.



Energia eólica e desenvolvimento no semiárido baiano
Sofia Rebouças Neta Pereira Antonio Angelo Martins da Fonseca

ARTÍCULOS

116 117

ISSN 1900-0324
4646

Conclusões A implantação de parques eólicos no Brasil re-
sulta da atuação conjunta de fatores exter-
nos e internos. Os fatores externos decorrem 

da necessidade de expansão de mercados consum-
idores pelas empresas do ramo eólico, seja pela 
saturação dos mercados europeus, seja pela con-
juntura de crise configurada em 2008. Já os fatores 
internos originaram da crise de racionamento vi-
venciada pelo país em 2001 e cresceram motivadas 
pelas políticas criadas pelo governo para incentivar 
as fontes renováveis de energia e por condições 
como: elevado potencial eólico apresentado pelo 
Brasil, especialmente a região Nordeste, a comple-
mentariedade existente entre a fonte hídrica e a 
fonte eólica, e o estímulo dado à instalação de uni-
dades produtivas dos mais diversos equipamentos 
eólicos, entre eles, aerogeradores, torres e pás.

É uma fonte que apresenta a vantagem de ser 
renovável, contar com o recurso inesgotável da 
força dos ventos e não emitir gases do efeito 
estufa em seu processo de operação. Tem um 
custo elevado no processo de implantação, mas 
a instalação é rápida. 

Constata-se um crescimento vertiginoso 
dessa fonte no Brasil nos últimos anos. 
Em 2005, havia apenas 27 MW de energia 
eólica instalada no país; dez anos depois, o 
país ultrapassou 8 GW e, no início de 2019, 
chegou aos 15 GW. De acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Energia Eólica (2019), 
a participação da eólica na matriz elétrica 
brasileira é de 9,2%, ficando atrás apenas 
das hidrelétricas com 63,7%, e produz mais 
que as demais fontes: biomassa (9,0%), gás 
natural (8,1%), óleo (5,4%), fotovoltaica 
(1,3%), carvão (2,0%) e nuclear (1,2%).

Diante das análises realizadas, constatamos 
que a chegada dos parques eólicos trouxe 
empregos e renda para as populações lo-
cais e provocou um maior dinamismo na 

economia dos municípios em estudo (Gua-
nambi, Caetité, Pindaí e Igaporã). Tam-
bém houve aumento na arrecadação de 
impostos nos municípios durante a etapa 
de construção dos parques. Contudo, não 
podemos afirmar que foram significativa-
mente suficientes para promoveram o de-
senvolvimento, pois, conforme Furtado 
(1981), se o crescimento econômico não vier 
acompanhado de mudanças nas condições 
de vida da população e no atendimento às 
suas necessidades instrumentais e substan-
tivas, com respeito ao meio ambiente e às 
comunidades tradicionais, ele não reflete o 
desenvolvimento de fato, somente mascara 
a realidade socioespacial e atende aos inter-
esses hegemônicos.
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