
Energia eólica: a participação dos parques de geração 

do Rio Grande do Sul nos mercados de energia do Brasil 

e do Mercosul

INTRODUÇÃO

A pesquisa explora o lugar que a energia 

eólica ocupa na matriz energética do Rio 

Grande do Sul e o investimento de 

empresas estrangeiras e do governo para a 

promoção do desenvolvimento da mesma.

OBJETIVO

Busca-se definir as estratégias do RS para 

a expansão da energia eólica, bem como a 

participação de atores internacionais e a 

presença do estado no âmbito brasileiro e 

mercosulino na geração de energia a partir 

dessa fonte.

Imagem 1: Parque Eólico de Osório conta com 

investimentos de empresa espanhola e tecnologia alemã.

MÉTODO

São examinados dados extraídos de 

diversos meios de comunicação, 

informações divulgadas por entidades 

governamentais, debates, entrevistas com 

especialistas e demais bibliografias 

específicas nesse ramo.

RESULTADOS

Imagem 2: Governo do estado firma parceria com o Uruguai 

para a elaboração de um mapa eólico conjunto.
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Em síntese, a ampliação da energia eólica 

no estado – que atualmente produz 460 MW, 

e tem previsto para 2017 uma capacidade 

geradora de 1419 MW – insere o RS como 

importante agente no campo da cooperação 

internacional na área de energia, a partir do 

momento em que a tecnologia e, em alguns 

casos, a responsabilidade pelos parques é 

de empresas estrangeiras. Por outro lado, o 

setor público também toma iniciativas 

internacionais. O Governo do Estado, além 

de definir esse setor energético como um 

tema estratégico, firmou uma parceria com o 

Uruguai para elaborar em conjunto um Atlas 

Eólico. Ademais, esse acordo, com um país 

de capacidade eólica inferior, levanta o 

questionamento de uma possível cooperação 

energética internacional entre as duas 

partes, havendo trasnsferência de energia, 

por exemplo.
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