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RESUMO 

 
 
 

O trabalho orienta-se pela investigação de variáveis significativas relacionadas ao 

consumo de energia elétrica e ao crescimento econômico do estado do Ceará. Objetiva a 

apreensão dos elementos que norteiam o desenvolvimento das fontes alternativas de energia, em 

particular a eólica. Discute o processo de estruturação do mercado brasileiro de energia elétrica e 

analisa as relações entre oferta e demanda no estado do Ceará. Expõe através de estudos e dados 

a liderança potencial detida pelo estado do Ceará na geração de energia eólica, e apresenta 

ferramentas de incremento financeiro através da inserção dos projetos eólicos no mercado de 

emissões. A pesquisa propõe modelos econométricos e simulações de previsões que permitem 

analisar o comportamento da demanda de energia elétrica, bem como o potencial energético 

necessário ante cenários de crescimento econômico, e a possibilidade do diferencial ser suprido 

por energia eólica.   

 

Palavras-chave: Crescimento Econômico, Energia Eólica e Fontes Alternativas de Energia. 
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RESUMÉ  
 
 
 

Ce travail se concentre sur l`investigation des variables significatives relatives à la 

consommation d’énergie électrique et à la croissance économique de l`état du Ceará. Il a comme 

objectif de mettre en évidence des éléments pour orienter le développement des sources 

alternatives d`énergie, en particulier de l`énergie éolienne. Nous traitons du processus de 

structuration du marché brésilien d`énergie électrique et effectuons une analyse des relations 

entre l`offre et la demande d`énergie électrique dans l`état du Ceará. Ensuite, en argumentant 

avec des études et des données  statistiques, le travail identifie le potentiel de générer de 

l’énergie électrique grâce à l’énergie éolienne dans l`état du Ceará, et présente des calculs de 

rentabilité financière pour l`insertion de projets éoliens sur le marché des émissions. Au final, 

cette recherche fait des propositions de modèles économétriques et des simulations de prévisions 

qui permettent d`analyser l‘évolution de la demande d`énergie électrique dans l’état mentionné. 

Nous mentionnons le besoin en énergie électrique face à des scénarios de croissance économique 

et la possibilité de couvrir la différence attendue grâce à l`énergie éolienne. 

 

Mots-clés : Croissance Économique, Énergie Éolienne et Sources Alternatives d`énergie. 
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O POTENCIAL DA ENERGIA EÓLICA ANTE CENÁRIOS DE CRESCIMENTO 
ECONÔMICO NO ESTADO DO CEARÁ 

 

01 - Introdução  
 

A ciência é constantemente desafiada por inovações e necessidades que terão de 

serem supridas em um curto prazo, a um baixo custo, com alta eficiência e sem muitos ou 

nenhum dano ambiental e aos seres humanos. As pesquisas realizadas são guiadas por um 

horizonte de possibilidades técnicas e de viabilidade econômica.  

O desenvolvimento industrial foi acompanhado de revoluções tecnológicas e de 

mudanças no dia-a-dia das sociedades. Estabeleceu-se um ciclo de cumplicidade que até nos 

confundimos se são os clientes ou os industriais quem dão o “input” de informações e 

necessidades. A tecnologia nos provou que pode ser capaz de transformar um simples produto 

eletrônico em um item imprescindível no dia-a-dia das atividades profissionais e pessoais de boa 

parte da população mundial.   

Os diversos estágios do conhecimento científico e dos domínios tecnológicos 

permitiram que diferentes fontes energéticas fossem utilizadas ao longo da evolução das 

sociedades, através de variadas tecnologias de conversão. Neste contexto, o uso dos recursos 

energéticos foi, e segue sendo, um fator ímpar no processo de suprimento das demandas postas 

pelas sociedades nos distintos momentos históricos. 

A energia elétrica é o combustível para o desenvolvimento econômico de uma nação 

e as fontes para a sua geração, na maioria das vezes, são encontradas em recursos da própria 

natureza, fator preponderante para que exista cautela na exploração para que os recursos não 

acabem e que as próximas gerações também possam usufruir desta disponibilidade.  

 

O Brasil, pela abundância de seus recursos naturais renováveis e da riqueza de 
sua biomassa, pode e deve ter uma matriz energética diversificada. A energia de 
origem fóssil (petróleo, carvão, gás) responsável pela deterioração ambiental do 
planeta, deve ser substituída com urgência por energia limpas como: solar, 
eólica e da biomassa. (HOLANDA, 2006. p 5).  

 

Constitui função central deste trabalho analisar a realidade do setor elétrico no estado 

do Ceará, em especial, no que diz respeito à inserção de fontes alternativas de energia na geração 

de energia elétrica. Para isto, analisaremos o balanço entre oferta e demanda de energia elétrica e 

propor, através de dados e estudos a utilização de parte deste possível incremento necessário 
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para suprir o crescimento da economia nos próximos anos, a utilização de fontes alternativas de 

energia, evidenciando a energia eólica, face ao imenso potencial encontrado no estado, bem 

como a sua adequação na preservação ambiental. 

Para atingir o objetivo de forma clara e concreta, dividimos o trabalho em etapas 

imprescindíveis para o entendimento e compreensão do assunto em questão, a saber:  

No Capítulo 2 será abordada a realidade do setor elétrico brasileiro ao longo do 

tempo, citando as diversas formas de organização encontradas para superar dificuldades de falta 

de recursos financeiros para o desenvolvimento deste setor, nas ações de regulamentação, bem 

como à adequação desta realidade com os fenômenos políticos e aos da natureza. 

No Capítulo 3 serão apresentadas as diversas formas de energia, bem como a 

realidade brasileira neste contexto. O novo cenário mundial de estímulo à utilização de fontes 

alternativas de energia e sem dúvida a oportunidade de incremento financeiro pela utilização 

destas por contribuírem para a conservação do meio ambiente.  

O Capítulo 4 focalizará principalmente a energia eólica, salientando o potencial 

encontrado nas regiões brasileiras, principalmente no nordeste. A evolução das pesquisas 

nacionais, bem como os custos de geração e implantação. Será mostrado o potencial de geração 

eólica em todo o território nacional, evidenciando o estado do ceará e suas características como 

relevo, clima, vegetação, dentre outros.  

No capítulo 5 serão apresentados os modelos econométricos que comprovam a 

necessidade de aumento da oferta de energia elétrica para os próximos anos. Foram utilizados 

modelos baseados em variáveis temporais estaduais e nacionais. 

Por fim, a conclusão e recomendações finais. Pretende-se, através destas, explicar 

melhor as questões associadas à utilização da energia eólica na geração de energia elétrica, 

principalmente no estado do ceará, tais como: i) Existe necessidade de aumento na geração de 

energia elétrica no estado para os próximos anos?; ii) Existe potencial eólico disponível no 

estado para suprir esta demanda futura com a implantação de parques eólicos? Em que 

magnitude?; iii) Quais são as vantagens e desvantagens de aplicação de energia eólica frente às 

outras  fontes alternativas na geração de energia elétrica?; iv) Como estão relacionados os 

custos, nível tecnológico e impactos ambientais desta tecnologia?  
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02 - Histórico do setor elétrico Brasileiro 

2.0 Introdução 
 

No Brasil, o processo de formação de sua indústria de energia elétrica, quando 

considerado na análise as diferenças particulares de seu processo de desenvolvimento, não se 

mostrou largamente distinto do movimento vivenciado no mundo. O marco divisor de águas 

entre a calcificação de uma regularidade tecnológica verificado no Brasil e os processos 

vivenciados nos outros mercados de energia elétrica assentados no mundo, resultou de uma 

crescente taxa de utilização de seu fabuloso potencial hídrico.  

O potencial hidroelétrico brasileiro é de tal monta que Benjamim (2001 apud 

SILVA,2006), afirma que “o Brasil ocupa no mundo uma posição semelhante à Arábia Saudita 

em petróleo: tem oferta mais do que farta”. 

Para Faria (2003), podemos estruturar a trajetória do setor elétrico brasileiro em 

quatro fases distintas:   

� Privada (1879-1933),  

� Mista (1934-1963),  

� Estatal (1964-1988) e  

� Regulada (a partir de 1989). 

A primeira fase é marcada pela condução dos investimentos por investidores 

privados estrangeiros, sendo os responsáveis pela instalação e da construção dos primeiros 

empreendimentos de energia elétrica no Brasil. 

Na segunda fase, os serviços públicos de energia elétrica foram concedidos a órgãos 

da administração direta do Estado. O marco inicial desta fase dá-se com a promulgação do 

Código de Águas, em 1934, o qual sinaliza uma alteração no modelo vigente ao consolidar o 

processo de ampliação da intervenção estatal. Processo que já havia iniciado, em 1931, com a 

reordenação institucional que suspendia todos os atos relativos às operações com cursos perenes 

ou quedas d`água. 

Na terceira fase, os serviços públicos de energia elétrica foram concedidos a 

empresas públicas, obedecendo às diretrizes do modelo econômico intervencionista estatal e da 

progressiva e excludente expansão da atuação do Estado não só como regulador, mas 

principalmente como provedor direto dos referidos serviços. A criação da Eletrobrás possibilitou 

a centralização do planejamento do setor elétrico, sendo ela a responsável pela construção do 

complexo sistema elétrico brasileiro.  
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Finalmente, na quarta e atual fase, o poder concedente continua sendo o Estado, mas 

é permitido que a iniciativa privada assuma as concessões do setor elétrico brasileiro por prazos 

determinados pelos contratos de concessão. Esta alteração é influenciada pelo modelo de 

abertura econômica que estava em curso desde o início da década de 1990. Em relação, ao setor 

elétrico, o maior motivador foi a falência do modelo estatal devido à incapacidade do Estado 

retomar o nível ótimo de investimento capaz de atender a demanda por energia elétrica. A 

escolha pelo modelo regulatório pressupunha substituir a figura do Estado-empresário pela do 

Estado-regulador que atuaria através de suas agências reguladoras. Ou seja, o governo 

concederia à iniciativa privada, por um prazo determinado, o gerenciamento das concessionárias 

de serviços públicos, ficando a cargo das agências reguladoras a regulação e fiscalização dessas 

atividades. 

 

2.1 Fase privada (1879-1933) 
 

Nesta primeira fase, o modelo que regia os serviços públicos no Brasil possuía a 

seguinte sistemática: o poder concedente era o Estado e, os concessionários, os investidores 

privados estrangeiros. Para fins de classificação, podemos denominá-lo como privado, apesar da 

existência, na época, do choque entre as correntes favoráveis à nacionalização e aquelas que 

defendiam a permanência do capital estrangeiro no setor elétrico brasileiro. As relações entre os 

concessionários e os usuários dos serviços, limitavam-se ao poder público, em qualquer uma das 

suas três esferas - Federal, Estadual ou Municipal, atraindo o capital externo e celebrando atos 

de concessão através de contratos com tarifas corrigidas pela “cláusula ouro”, a qual preservava 

os investimentos em divisas estrangeiras com o objetivo de compensar os efeitos da 

desvalorização da moeda nacional. 

A disseminação do uso da energia elétrica só teve início de fato nos últimos anos do 

século XIX. Em síntese, entre 1880 e 1900, o aparecimento de pequenas usinas geradoras foi 

decorrente da necessidade de fornecimento de energia para serviços públicos de iluminação e 

para atividades econômicas como mineração, beneficiamento de produtos agrícolas, fábricas de 

tecido e serrarias. Nesse período, a grande maioria das unidades era de pequena potência, 

registrando-se, em 1900, a existência de 10 usinas geradoras para uma capacidade instalada total 

de apenas 12.085 kW. O predomínio da energia de origem térmica durou até a virada do século, 

quando a entrada em funcionamento da primeira usina da Light reverteu a situação em favor da 

hidroeletricidade. 
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O papel do Estado no desenvolvimento da indústria de energia elétrica entre 1889-

1930 foi bastante limitado. O governo manteve uma postura pouco intervencionista no domínio 

da economia; neste período, preocupou-se basicamente com a estabilidade cambial, o equilíbrio 

das finanças públicas e a defesa das atividades produtivas ligadas ao setor externo. As raras 

atribuições da União na área econômica refletiam a descentralização que caracterizava a 

exploração dos recursos naturais, sobretudo para fins energéticos. A utilização do potencial 

hidráulico só passou a preocupar o legislador no início do século, com a expansão das atividades 

do grupo Light no Brasil. 

2.2 Fase mista (1934-1963) 
 

Na segunda fase, a configuração do modelo continua tendo o Estado como poder 

concedente e os concessionários eram os investidores privados estrangeiros. Entre as medidas 

que antecederam a promulgação do Código de Águas, a mais importante sem dúvida foi a 

extinção da cláusula-ouro, em 1933, que aliada às restrições e dificuldades decorrentes da II 

Guerra Mundial causou um retraimento das concessionárias na aquisição de novos 

equipamentos.  

O Código de Águas, regulamentado pelo Decreto 24.643 em 1934, é o primeiro e um 

dos principais marcos do SEB (Setor Elétrico Brasileiro), assegurando ao poder público a 

possibilidade de controlar rigorosamente as concessionárias de energia elétrica. Permaneceu até 

hoje como instrumento legal básico da regulamentação do setor de águas e energia elétrica, 

estabelecendo como postulado básico e inovador, em nosso regime jurídico, a distinção entre 

propriedade do solo e propriedade das quedas d’água e outras fontes de energia hidráulica para 

efeito de exploração ou aproveitamento industrial. 

 Um dos objetivos do decreto em questão era refrear o intenso processo de 

concentração do setor elétrico verificado na segunda metade da década de 20, comandado pelos 

grupos Light e Amforp, uma vez que proibia a aquisição de novas empresas de geração de 

eletricidade e respectivas concessões de aproveitamento de quedas d’água. 

A principal crítica ao Código de Águas foi em relação à instituição do custo histórico 

na determinação da remuneração do investimento. Esta sistemática representaria prejuízo para as 

concessionárias brasileiras vis a vis o processo inflacionário vigente na época, diferentemente do 

que ocorria nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde o custo histórico tinha sido plenamente 

aceito devido à estabilidade que vigorava nesses países. 
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Rodrigues; Dias (1994 apud FARIA, 2003) atribuem ao princípio do custo histórico 

não só a descapitalização das concessionárias, impedindo-lhes a expansão, como também um 

desestímulo a novos investimentos. Outra crítica ao Código foi ter abordado apenas a questão 

dos potenciais hidrelétricos, deixando à margem o segmento termelétrico. 

Um novo curso foi traçado pelo Estado a partir da constituição de empresas estatais 

como novas supridoras de bens e serviços e que, atendendo à demanda reprimida a preços mais 

baixos, forçariam o capital privado a reduzir seus custos. 

Assim foram criadas empresas importantes em diversos setores: a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), em 1941 e destinada à produção de aço; a Companhia Vale do Rio 

Doce (CVRD), em 1942, voltada para a exploração dos recursos minerais, a Companhia 

Nacional de Álcalis (CNA), em 1943, e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), 

para a energia elétrica, em 1945, no apagar das luzes da presidência de Vargas. 

As dificuldades enfrentadas pelo SEB na década de 50 eram particularmente graves. 

As empresas privadas, principalmente os dois grupos estrangeiros, queixavam-se da falta de 

recursos e da baixa rentabilidade devido à sistemática de cálculo do valor das tarifas de energia 

elétrica em função do valor histórico do capital imobilizado, tendendo a uma significativa 

desvalorização diante do processo inflacionário. Havia uma pressão por parte dessas empresas 

no sentido de alterar a sistemática vigente com o intuito de que os investimentos fossem 

retomados. Em suma, neste período o SEB enfrentava dois impasses básicos. O primeiro 

envolvia a rentabilidade da atividade diante de um contexto econômico instável e a política 

tarifária vigente que não oferecia nenhum tipo proteção em relação à escalada inflacionária. O 

segundo estava relacionado à pretensão das empresas estatais estaduais em restringir um 

desenvolvimento razoavelmente equilibrado e sustentável. 

Após o período de indefinição que caracterizou a década de 50 e o início da de 60, a 

solução adotada no Brasil resultou em uma configuração muito própria, quando ocorreram 

algumas mudanças na estrutura de financiamento decorrente da criação do MME (Ministério das 

Minas e Energia), com a função de planejar, coordenar e executar estudos hidrológicos em todo 

o país, como também supervisionar, gerir e fiscalizar as concessões e gerenciar o aproveitamento 

de águas e dos serviços de eletricidade em todo o território nacional. 

O segundo passo foi a criação da Eletrobrás, com a função de coordenação técnica, 

financeira e administrativa o que transformou radicalmente a política financeira do SEB. No que 

diz respeito à definição de papéis e funções, foram estabelecidos dois grandes sistemas de 

empresas, ambos estatais. O sistema federal, controlado pela união por meio da Eletrobrás, com 

elevada concentração de capital nas áreas de geração e transmissão de energia elétrica; e o 
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sistema estadual, formado por empresas de praticamente todos os estados brasileiros, com 

atuação principalmente na distribuição de energia elétrica, embora algumas empresas estaduais 

também possuíssem grandes usinas geradoras. Ao setor privado, após a passagem das 

concessões do grupo Amforp para o Estado, em 1964, restou uma pequena inserção na geração e 

distribuição de energia elétrica de pouca relevância. A exceção foi a Light, única empresa 

privada de porte, estatizada somente em 1979. 

A crise deste modelo ocorreu basicamente em função do enorme controle 

governamental sobre as tarifas públicas. Esse elevado grau de intervenção sobre o mercado não 

tardou a produzir efeitos perversos, inviabilizando novos investimentos e, conseqüentemente, a 

expansão do sistema no momento em que a demanda apresentava um crescimento 

significativamente superior ao da oferta no setor de infra-estrutura. 

 

2.3 Estatal (1964-1988) 
 

A terceira fase tem a seguinte configuração, o Estado como poder concedente e as 

concessionárias são as empresas estatais. 

Aliado aos questionamentos teóricos, havia também uma tendência internacional de 

crítica à atuação empresarial do Estado em função da crise do regime socialista soviético. Com 

isso, houve um fortalecimento das políticas neoliberais lideradas pela primeira-ministra da 

Inglaterra, Margareth Thatcher, e pelo presidente dos EUA, Ronald Reagan, os quais 

privatizaram e desregulamentaram exatamente os setores chave de infra-estrutura - carvão, gás 

natural, energia elétrica e telecomunicações - de seus países. Foram adotadas inovadoras 

políticas de concessão de serviços públicos baseados na desregulamentação, no incentivo à livre 

iniciativa e na eliminação de monopólios indesejáveis. 

Concernente ao setor elétrico, o marco inicial desta política, nos EUA, foi a 

instituição do Public Utilitiy Regulatory Policies Act – PURPA em 1978, enquanto no Reino 

Unido, deu-se através do Electricity Act, de 1989. Essas medidas promoveram uma ampla 

reforma regulatória do setor elétrico fundamentada na adoção de instrumentos de mercado que 

fossem capazes de incentivar uma ativa participação de novos agentes - produtores 

independentes de energia (PIE's), autoprodutores e cogeradores, e de fontes energéticas antes 

desprezadas. A liberdade de escolha dos consumidores do agente supridor mais conveniente, 

como o cerne das mudanças, abriu espaço para a contestabilidade dos mercados operados sob 

regime de monopólio. 
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2.4 Regulada (a partir de 1989) 
 

No final da década de 80, o governo brasileiro começou a discutir de que maneira os 

investimentos no setor de infra-estrutura poderiam ser retomados e qual deveria ser o papel do 

Estado diante dessa nova configuração internacional. Essa mudança de tendência foi 

influenciada pelo fortalecimento do pensamento liberal e pela pauta de ajustes macroeconômicos 

sugeridos pelo Fundo Monetário Internacional – FMI. 

Pires; Giambiagi; Sales (2002) complementa esta análise ao justificar que o 

esgotamento do modelo estatal deu-se principalmente por duas razões. Em primeiro lugar, a 

crise fiscal do Estado reduziu a capacidade de investimento nos níveis necessários para a 

expansão do sistema. Em segundo lugar, um regime regulatório inadequado, que não estimulava 

a busca de eficiência e do baixo custo na geração. Paralelamente a este processo, os organismos 

bilaterais e multilaterais de financiamento passaram a privilegiar a concessão de crédito 

diretamente aos projetos e não mais através dos governos. Nesta modalidade de financiamento, o 

fluxo de caixa do projeto assume o papel de avalista primário, surgindo diferentes instrumentos 

financeiros, como: project finance, private equity, leasing, joint venture, venture capital e 

securitização de recebíveis que fossem capazes de atender esta eminente demanda por 

compartilhamento de risco e que, simultaneamente, estimulasse uma maior participação de 

investidores privados. 

Desta forma, a década de 90 se inicia sob a égide de um modelo que tinha como 

principal orientação, segundo seus formuladores, garantir o equilíbrio entre a eficiência 

econômica – a cargo da iniciativa privada – e a eqüidade social sob a responsabilidade do 

Estado. A este último coube planejar os meios para assegurar o desenvolvimento de um 

programa de privatizações e de abertura da economia para o capital estrangeiro. 

A privatização solucionaria os dois pontos cruciais da economia brasileira: 

endividamento do governo e das estatais, pois os recursos obtidos nos leilões seriam utilizados 

para abater a dívida e na melhoria dos serviços públicos, como: saúde, educação, segurança etc. 

De acordo com as premissas deste novo modelo, o Estado repassaria à iniciativa 

privada a gerência das concessionárias de serviço público, através do programa de privatização, 

por um prazo determinado no contrato de concessão. Ou seja, o poder concedente continuaria 

sendo exercido pelo Estado enquanto os investidores privados assumiriam a administração das 

concessionárias de serviço público. 

A principal mudança promovida por este novo modelo é em relação à substituição da 

dupla função de Estado-Empresário e Estado-Regulador, exercida pelo Estado para concentrar-
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se somente na segunda. A justificativa é que a iniciativa privada, teoricamente, dispõe de mais 

competência para exercer as funções empresariais do que o Estado. 

Em contrapartida, pressupõe o fortalecimento regulatório do Estado, através da 

criação e aparelhamento adequado de agências reguladoras federais e estaduais, de forma a 

garantir a concorrência entre os agentes e um serviço de qualidade a preços competitivos ao 

consumidor. Esta atribuição teoricamente não é nova, mas na prática ela não existia porque a 

figura do Estado-Empresário se confundia com a do Estado-Regulador e a privatização 

promoveria esta separação. 

A criação do Programa Nacional de Desestatização (PND), na década de 90, foi um 

marco importante porque tornou a privatização parte integrante das reformas econômicas 

iniciadas na década de 90. Inicialmente, o PND concentrou esforços na venda de estatais 

produtivas, pertencentes a setores anteriormente estratégicos para o desenvolvimento do país, o 

que explica a inclusão das empresas siderúrgicas, petroquímicas e de fertilizantes. 

O PND atuaria, também, no sentido de melhorar a eficiência sistêmica da economia 

brasileira, ou seja, reduzir o "Custo Brasil", elemento fundamental no contexto da abertura e 

globalização da economia. (SILVA JR, 1998 apud FARIA,2003).  

De acordo com Pires (2000 apud FARIA,2003), a reforma setorial do Setor Elétrico 

Brasileiro (SEB) parte do seguinte diagnóstico para a crise do modelo estatal: 

- crise financeira da União e dos Estados inviabilizou a expansão da oferta de 

eletricidade e a manutenção da confiabilidade das linhas de transmissão. O consumo 

de energia, embora em desaceleração, mantém um crescimento elevado e superior ao 

crescimento da produção, mostrando-se pouco sensível às flutuações na atividade 

econômica, especialmente nas classes residencial e comercial; 

- má-gestão das empresas de energia, provocada, em grande parte, pela ausência de 

incentivos à eficiência produtiva e de critérios técnicos para a gerência 

administrativa; 

- inadequação do regime regulatório – inexistência, na prática, de órgão regulador, 

conflito de interesses sem arbitragem, regime tarifário baseado no custo de serviço e 

de remuneração garantida. Este aspecto foi ainda mais agravado pelo fato de uma 

série de custos incorridos pelas empresas não ter sido validada pelo governo em 

razão da utilização das tarifas para controle inflacionário. 

As mudanças introduzidas no SEB foram inspiradas na experiência internacional, 

marcada por políticas regulatórias que visavam introduzir um ambiente competitivo na geração e 

comercialização de energia elétrica e aplicar novas formas de regulação nos segmentos que 
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permanecem como monopólio natural (transmissão e distribuição). A especificidade do caso 

brasileiro e dos países em desenvolvimento é que, além de reduzir os custos de produção, 

aumentar a eficiência energética e encontrar alternativas para a mitigação dos riscos ambientais, 

era preciso implementar soluções para a necessidade de expansão do sistema elétrico. 

O novo modelo institucional foi inaugurado pela Lei 9.427/96, que instituiu a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com o objetivo de preencher a carência de um 

órgão setorial com autonomia para a execução do processo regulatório e a arbitragem dos 

conflitos dele decorrentes, fruto dos distintos interesses entre Poder Concedente (governo), as 

empresas (prestadores de serviços) e os consumidores. Já a Lei 9.648/98 definia, entre outras 

coisas, as regras de entrada, tarifas e estrutura de mercado. 

O lançamento do Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro – RESEB 

em novembro de 1996 representou um marco regulatório do SEB ao propor um modelo que 

incorporasse os três pilares definidos na reforma setorial. Além disso, o RE-SEB objetivava: 

- aumentar a eficiência do setor energético; 

- utilizar instrumentos de mercado e de sinais econômicos na promoção de uma 

melhor alocação de recursos na economia; 

- estimular a expansão do sistema através de uma maior participação da iniciativa 

privada; e 

- reduzir o endividamento público. 

Apesar das privatizações do SEB terem iniciado em 1995, o encadeamento do 

processo ocorreu a partir de 1997, após a criação da ANEEL e a publicação do RESEB em 1996. 

Ou seja, algumas empresas foram privatizadas antes mesmo que fossem estabelecidos o marco 

legal e regulatório do novo modelo. Fato que suscita críticas devido à dificuldade de afirmação 

do órgão no novo ambiente institucional, iniciando o processo diante de incertezas regulatórias. 

O balanço da primeira fase do SEB (1995-2000) é positivo, pois todas as empresas 

leiloadas foram vendidas para experientes investidores com comprovada competência para 

retomar os investimentos necessários e inseri-lo na nova dinâmica. 

No Gráfico 1.0, verifica-se que a participação dos investidores privados nacionais no 

PND do SEB foi maior que a estrangeira. Cabe ressaltar que o poder concedente continua sendo 

exercido pelo Estado, transferindo apenas a operação para a iniciativa privada por um período 

determinado. 
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Gráfico 1.0: Participação (%) dos Investidores por País entre 1995-2000 

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),2002 apud Faria, 2003. 

 

Em 1999, o PND do SEB defronta-se com um evento divisor de águas na economia 

brasileira da era do Real: a desvalorização da moeda nacional em janeiro de 1999. Tal 

acontecimento interrompe quase que imediatamente o PND, já que em 1999 foram privatizadas 

apenas duas distribuidoras de energia elétrica, ressaltando que em 1998 foram privatizadas 

quatro distribuidoras, as quais eram responsáveis por 24,5% desse mercado. 

As medidas mitigadoras tomadas pela equipe econômica e pelo órgão regulador após 

a desvalorização do real representaram um ponto de inflexão na trajetória ascendente de 

credibilidade a que o setor elétrico vinha construindo junto aos investidores privados (nacionais 

e estrangeiros). Verifica-se neste momento que a mesma espiral que levou à falência o modelo 

estatal, poderá se repetida no modelo atual. 

As incertezas decorrentes da indefinição quanto ao processo de cisão de Furnas, 

Chesf e Eletronorte e, principalmente, as relacionadas à condução do modelo influenciaram uma 

maior cautela dos investimentos direcionados ao SEB. 

Sendo assim, o modelo do SEB assume uma configuração híbrida (estatal-privada), 

onde as relações tornaram-se assimétricas com as geradoras, na sua maioria estatais, atuando de 

um lado como um bloco coordenado, em competição desigual com as distribuidoras-

comercializadoras, na maioria privada, atuantes de forma independente e competitiva entre si. 

Os eventos, exógenos e endógenos, à economia brasileira ocorridos após as reformas 

do SEB, aliados ao risco regulatório decorrente da instabilidade das regras e da fragilidade do 

órgão regulador, culminaram numa crise de oferta de energia já no início de 2001. 

A crise energética brasileira de 2001, culminando com um racionamento de energia 

elétrica, deu-se principalmente pela insuficiência da capacidade instalada disponível no país para 

atender às demandas do mercado consumidor. Deve-se ressaltar que essa crise não foi surpresa 

para os governantes, que já vinham sendo alertados das necessidades de investimentos no setor. 
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É esperado que um crescimento no consumo acima da capacidade instalada reduza a capacidade 

de armazenamento dos reservatórios. 

Conforme destaca Filho (2003 apud MIRANDA,2004), diversas autoridades do setor 

de energia elétrica entregaram, em audiência ao então vice-presidente Marco Maciel, em 1995, 

um alentado relatório ao presidente Fernando Henrique Cardoso detalhando os riscos de curto e 

médio prazos que o país corria, caso a trajetória seguida pela política estratégica do governo não 

sofresse uma acentuada modificação. Alertavam que as necessidades prementes do Brasil estava 

na área de geração e transmissão, e que deveriam exigir que as empresas privatizadas 

direcionassem seus investimentos nessa área.  

O racionamento de energia elétrica teve início em 01 de junho de 2001 e vigorou até 

28 de fevereiro de 2002 nas regiões Sudeste, Centro Oeste e Nordeste. Na região Norte, o 

racionamento iniciou em 15 de agosto de 2001 e durou até primeiro de janeiro de 2002. O órgão 

responsável em administrar a crise energética, GCE, Câmara de Gestão da Crise de Energia 

Elétrica, foi criado através de Medida Provisória e a ele foram atribuídos poderes 

extraordinários, inclusive de caráter imediato, de temas cuja competência eram do Poder 

Executivo. 

Dentre as várias atribuições da GCE, pode-se citar: regulamentar e gerenciar o 

programa de racionamento; acompanhar e avaliar as conseqüências da crise energética; 

estabelecer limites de uso e fornecimento de energia elétrica; estabelecer medidas compulsórias 

para garantir a redução de consumo; propor alterações de tributos, dentre vários outros pontos.  

Com exceção dos consumidores residenciais de até 100 Kw/h por mês, todos os 

demais consumidores ficaram sujeitos a uma restrição no consumo de 20%, tendo como base os 

meses de dezembro de 2000, janeiro e fevereiro de 2001. No primeiro descumprimento da meta, 

o consumidor além de pagar a sobretaxa imposta pelo governo, que variava de acordo com o 

consumo, recebia uma advertência por parte da concessionária. Na segunda ocasião o 

fornecimento de energia era suspenso por até três dias, já na reincidência, o corte era de no 

mínimo quatro e de no máximo seis dias consecutivos. 

Outra medida adota pela GCE foi a contratação de usinas emergenciais, buscando 

aumentar no curto prazo a oferta nacional de energia elétrica, utilizando usinas térmicas, de 

rápida instalação, comissionamento e acesso a rede de distribuição. O programa de energia 

emergencial foi utilizado como um seguro pelo Operador Nacional do Sistema, e durante a crise 

de 2001 não foi necessário sua utilização. A GCE criou uma nova empresa, controlada pela 

união, chamada de CBEE, Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial, cujo objetivo é 

de contratar e administrar todos os contratos das usinas emergenciais. Deve-se ressaltar que 
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todas as térmicas emergenciais foram solicitadas a despachar energia no início de 2004 para 

complementar a carga no sistema devido aos baixos níveis dos reservatórios registrados nesse 

período. 

De acordo com Pires; Giambiagi; Sales (2002), as raízes da crise de oferta de energia 

elétrica estão inter-relacionadas com quatro motivos principais: 

- esgotamento do modelo estatal, responsável pela expansão do setor desde os anos 

1960; 

- falhas no planejamento da transição do modelo estatal para o modelo privado; 

- problemas contratuais e regulatórios; 

- falta de coordenação entre os órgãos governamentais. 

Em junho de 2001 foi criado o Comitê de Revitalização do Modelo do Setor Elétrico 

com a missão de corrigir disfuncionalidades e propor aperfeiçoamentos que favoreçam a 

expansão da oferta de energia elétrica. 

Uma das principais realizações do Comitê foi o acordo geral do setor, concretizado 

em dezembro de 2001, através da recomposição tarifária extraordinária e o financiamento do 

BNDES de modo a evitar um choque tarifário nos próximos anos. É necessário considerar ainda 

alguns dos fatores que se interpunham à expansão do SEB no modelo estatal, ainda não foram 

suplantados na transição para o modelo regulatório. São eles: 

- viabilizar as bases necessárias para um financiamento de longo prazo capaz de 

promover a expansão do setor, principalmente, dos sistemas de geração e 

transmissão; 

- garantir o cumprimento dos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro e tarifas 

que incentivem a participação de novos agentes preocupados quanto aos riscos de 

retorno do investimento. 

Conforme colocado por Pires; Giambiagi, Sales (2002) tanto a volta ao modelo 

estatal como a venda dos ativos federais no curto e médio prazos são inviáveis. Portanto, existem 

dificuldades e desafios para o funcionamento e financiamento de novos projetos diante de um 

cenário de um modelo misto competitivo no setor elétrico brasileiro. 

Sem dúvida, o grande desafio para os próximos anos será evitar o ocorrido no 

período 1934/64, quando a indefinição de regras regulatórias adequadas para a transição privada-

estatal impediu que a demanda crescente de energia fosse suficientemente atendida por novos 

projetos de geração de eletricidade. 

O modelo energético no Brasil para o futuro terá como base a diversificação das suas 

fontes de energia. A idéia é não depender somente de um tipo de fonte, bem como atrair 
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investimentos de várias empresas especializadas, estimulando a concorrência entre elas e quem 

sabe desenvolver dentro deste imenso território brasileiro as potencias naturais de cada região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 
 

03 – Energia e Meio Ambiente 

3.1 O meio ambiente 
 

A energia é melhor descrita em termos do que ela pode fazer. Não podemos “ver” a 

energia, apenas seus efeitos; não podemos fazê-la, apenas usa-la; e não podemos destruí-la, 

apenas desperdiça-la (ou seja, usa-la de forma ineficiente). Ao contrário da comida e da moradia, 

a energia não é valorizada por si própria, mas pelo que pode ser feito com ela 

(HINRICHS;KLEINBACH, 2003). 

Para entender a energia, é preciso entender os recursos energéticos, suas limitações e 

seus usos. Deve-se ter uma idéia do tamanho que cada recurso energético tem e quanto ele irá 

durar. Ambas as questões são difíceis de responder por que terão que ser feitas pressuposições a 

respeito das tecnologias futuras de extração destes recursos, dos preços futuros dos combustíveis 

e da taxa de crescimento do consumo (Idem).  

As estimativas de recursos de combustíveis fósseis são mais simples para o carvão 

porque seus depósitos ocorrem em extensos filões que se expandem por grandes áreas e 

frequentemente ele é coletado na superfície da terra. Estimativas de recursos de petróleo e gás 

natural são mais difíceis porque estes depósitos ocorrem de forma dispersa e debaixo da 

superfície, em profundidades que variam de alguns metros até vários quilômetros; eles só podem 

ser encontrados pela exploração. Reservas não têm uma quantidade estática - elas são 

adicionadas a cada ano por causa da descoberta e do incremento de métodos de extrair, de uma 

maneira economicamente viável, o recurso em questão (Idem).  

Segundo Campos (2004), a fonte de energia renovável é assim entendida quando sua 

reposição natural é mais rápida que o ritmo de utilização do homem. Neste grupo estão a energia 

hidráulica, eólica, solar, biomassa, entre outras. 

Energias não renováveis são aquelas cujo aproveitamento é finito, ou que não se 

repõem na mesma velocidade de sua utilização. São assim, o petróleo, o gás, os combustíveis 

nucleares, o carvão mineral, entre outros. 

Há algumas dezenas de anos, a fumaça preta que saía da chaminé de uma fábrica era 

motivo de orgulho para sua comunidade, pois aquilo significava progresso. Possuir e utilizar 

energia é sinônimo de poder. Jazidas de petróleo ou outros combustíveis foram e são motivo de 

tensão e guerra entre paises.  

Hoje, conceitos como chuva ácida, aquecimento global, poluição marinha, lixo 

atômico, riscos ambientais com combustíveis nucleares e fósseis que afetam toda a vida vegetal 
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e animal têm sido cada vez mais discutidos pelos ambientalistas, cientistas, economistas, 

políticos e cidadãos, enfim, têm sido motivo de preocupação de toda a comunidade do planeta 

(idem). 

O reconhecimento da necessidade de uso mais eficiente da energia, do combate ao 

desperdício e, finalmente, do uso de fontes limpas e alternativas tem provocado fértil discussão e 

produção científica. 

3.2 Formas de energia 
 

A energia se manifesta de diversas formas na natureza. Exemplos mais comuns dessa 

manifestação são as energias solar, cinética, potencial, eólica, das marés, geotérmica, que podem 

ser transformadas em outras formas de energia, conservando sua quantidade no processo de 

transformação, de acordo com a Primeira lei da Termodinâmica. Assim, se a quantidade de 

energia na saída de um processo for inferior à de entrada, alguma outra forma de energia 

(normalmente calor) foi criada durante a transformação (CAMPOS,2004). 

Quando disponível na natureza, a energia é conhecida como “Energia Primária”. 

Segundo Boyle (1996 apud CAMPOS, 2004), há quatro formas de energias primárias 

disponíveis na terra. 

� Energia cinética: está associada da qualquer corpo em movimento. Da energia 

cinética, deriva a energia térmica, no sentido de que a temperatura de um objeto está 

ligada à velocidade na qual suas moléculas vibram;  

� Energia potencial: está associada à aceleração da gravidade e, portanto, ao 

próprio planeta terra;  

� Energia eletromagnética: é a que une as partículas de um átomo (prótons e 

elétrons). A energia elétrica nada mais é que uma manifestação deste tipo de energia. 

Ao considerarmos a energia química em seu nível atômico, ainda estamos analisando 

esta forma de energia. A própria queima de um combustível é a transformação de 

energia química em calor, ou seja, em energia cinética das moléculas. Radiação 

(inclusive a energia solar) ainda é manifestação dessa forma de energia primária; 

� Energia atômica ou nuclear: armazenada no núcleo dos átomos. Ela ainda nos 

mostra que matéria (massa) pode ser convertida em energia. 

 

Quando a energia primária é trabalhada pelo homem através de alguma máquina e se 

transforma em outro tipo de energia, passa a ser chamada Energia Secundária. 
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A energia elétrica é considerada a mais nobre das energias secundárias hoje 

disponíveis. Não é possível imaginar a sociedade nos dias de hoje sem energia elétrica, que 

ilumina, aquece, irriga, aciona máquinas industriais, transporta e movimenta. Sem dúvida, a 

altíssima velocidade de transformação na vida do ser humano de hoje se dá em grande parte pelo 

uso da Energia Elétrica (CAMPOS,2004). 

Tentando promover a conservação e uma correta utilização dos recursos da natureza, 

podemos citar como exemplo o caso da Alemanha. Os investimentos realizados na construção de 

novas unidades de geração de energia renovável (somando aqui a geração de energia elétrica e a 

geração de calor) e na expansão de algumas outras unidades geradoras totalizaram € 9 bilhões 

durante o ano de 2005 e a distribuição destes investimentos por fonte renovável podem ser vistos 

no gráfico 2.0. Os grandes destaques estão nos investimentos em geração fotovoltaica e na 

geração eólica que somam € 5 bilhões representando 56% de todos os investimentos somente em 

2005 (BMU, 2006 apud DUTRA, 2007). 

 

 

Gráfico 2.0: Faturamento realizados na construção e expansão de novos projetos em energias 
renováveis. 

Fonte: BMU, 2006 apud Dutra, 2007 

3.3 Fontes de energia para o Brasil 
 

A energia gerada a partir de fonte hidráulica, ou simplesmente, a energia hidrelétrica 

é, principalmente no Brasil, a forma mais estudada e comum de geração de energia elétrica. 

Grandes aproveitamentos de energia hidrelétrica têm várias vantagens, como a 

pequena produção (em comparação com usinas térmicas) de gases poluentes e aquecedores da 

superfície da terra, a alta eficiência e baixo custo operacional, mas apresentam também algumas 
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desvantagens como a produção de energia muitas vezes em locais afastados dos centros de 

consumo, alto custo de investimentos e principalmente, elevado custo ambiental.  

Normalmente para maximizar o aproveitamento econômico, é necessária a 

construção de uma barragem para que a usina gere eletricidade de forma regular nos períodos de 

cheia do rio e de estiagem. Estes reservatórios inundam grandes áreas, muitas vezes em regiões 

antes cobertas por florestas, outras belezas naturais, comunidades ou plantações. 

A região norte (Amazônia) representa hoje o maior potencial hidráulico não 

explorado no país. A exploração, entretanto, poderá nunca se concretizar, face ao imenso custo 

ambiental forçado pela sazonalidade do volume de água dos rios, pelos pequenos desníveis de 

terreno que obrigam a construção de grandes barragens e reservatórios e pela enorme distancia 

dos atuais grandes centros de carga do país, que obriga a construção de grandes e longas linhas 

de transmissão (CAMPOS, 2004). 

Ocorrências no passado recente mostram, porém, que a energia elétrica produzida no 

país foi, em muitas épocas,  insuficiente para atender à demanda e sustentar o crescimento 

econômico que se esperava. Em 2001, viveu-se no Brasil a terrível experiência do racionamento 

de energia elétrica que durou até início de 2002. 

Como quase toda geração de energia elétrica é hidráulica, o povo brasileiro, talvez 

pela primeira vez na história, enxergou a água com um consumo finito. 

Após este choque, os vários setores da sociedade brasileira constataram a real e 

iminente necessidade de diversificação das fontes de geração de energia elétrica e de uso 

racional.  

O primeiro passo visando a diversificação das fontes foi dado em dezembro de 2001 

com a criação do “Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica” – 

PROINFA, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, com o objetivo de agregar ao Sistema 

Elétrico Interligado Nacional, o montante de 3.300 MW de potência instalada.  

Segundo a cartilha “Biodiesel: Combustível para cidadania”,(HOLANDA,2006), as 

principais vantagens e desvantagens das diferentes fontes de energia são apresentadas na tabela 

1.0, a seguir: 
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Tabela 1.0: Vantagens e desvantagens das diferentes fontes de energia 
Fonte: Holanda, 2006 

 

Fontes de energia Vantagens Desvantagens 

Derivado
s do 

petróleo 

Gasolina, 
querosene, 
óleo diesel, 
GLP, outros 

O Brasil possui domínio da tecnologia 
para exploração e refino, facilidade 

de transporte e distribuição. 
 

É um recurso esgotável, libera dióxido de 
carbono na atmosfera, poluindo o meio 

ambiente e colaborando para o aumento 
da temperatura; são os principais 
responsáveis pelo efeito estufa. 

Energia do carvão 
mineral 

Domínio da tecnologia de 
aproveitamento; facilidade de 

transporte e distribuição. 

Influencia na formação de chuva ácida 
devido à liberação de poluentes, durante 
a combustão, como: dióxido de carbono 

(CO2) e enxofre (SO2) e óxidos de 
nitrogênio; contribui para o aumento do 

efeito estufa. 

Energia do gás natural 

Pode ser utilizado nas formas 
gasosas e liquida; existe um grande 

número de reservas. 
 

Atualmente são poucos os locais de 
abastecimento e o processo de carga é 

lento; é um recurso esgotável; a 
construção de gasodutos e navios 

especiais para o transporte e distribuição 
requer altos investimentos; influencia na 
formação da chuva ácida e no aumento 

do efeito estufa. 

Energia Nuclear 

As usinas podem ser instaladas em 
locais próximos aos centros de 

consumo; não emite poluentes que 
influem sobre o efeito estufa; existem 
grandes reservas de urânio, principal 

combustível das usinas nucleares. 
 

Polui o solo e apresenta risco de 
contaminação ambiental por radiação 

nuclear; não há tecnologia para tratar o 
lixo nuclear; a construção destas usinas 
é cara e demorada; apresenta risco de 
acidentes graves e sérios problemas 

com os rejeitos. 

Energia Hidroelétrica 

Não polui o meio ambiente e é de 
custo relativamente baixo; não 

produz poluentes; a sua produção é 
controlada; não influencia no efeito 

estufa. 
 

Sua construção sempre envolve a 
inundação de grandes áreas, com 

deslocamento de populações, causando 
impacto ao meio ambiente; a construção 
de barragens para instalação de usinas 

hidroelétricas é cara e demorada. 
Carvão 
vegetal, 
lenha, 

bagaço de 
cana 

Normalmente é barata 
 

Acaba com as florestas, polui o ar com 
CO2, produz muita fuligem preta e CO2 
contribuindo com o aumento do efeito 

estufa. 

Álcool 
A origem é de fonte renovável, 

normalmente de cana de açúcar. 
 

Embora em menos proporção ainda polui 
o meio ambiente. 

Energia 
da 

biomassa 

Biodiesel 

Tem sua origem em fontes 
renováveis: as plantas oleaginosas; é 
considerado combustível ecológico 

por não poluir o meio ambiente. 
Substitui o óleo diesel ou se mistura 

com ele em qualquer proporção. 
 

Apresenta ainda um custo de produção 
superior ao diesel do petróleo. 

Energia 
Solar 

(células 
fotoelétricas) 

Não polui o meio ambiente, não influi 
no efeito estufa, não precisa de 
turbinas ou geradores para a 
produção de energia elétrica. 

 

Seu custo ainda é elevado por que 
existe investimentos iniciais 

relativamente altos; só funciona durante 
o dia. 

Energia 
dos 

ventos 

Não polui o meio ambiente; grande 
potencial para geração de energia 
elétrica, não influi no efeito estufa, 

não ocupa áreas de produção 
agrícola. 

 

Além dos equipamentos são necessários 
investimentos para transmissão da 

energia gerada, resultando em alta tarifa 
de energia. 

Energia 
das 

marés 

Não polui o meio ambiente 
 Baixa capacidade e só funciona onde há 

marés fortes. 
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Como podemos observar as possibilidades de fontes alternativas para a geração de 

energia elétrica são inúmeras. Outros fatores são essenciais para uma análise completa da 

viabilidade de determinada fonte alternativa, tais como a localização à que se destina o 

fornecimento de energia, potência necessária, se residencial, ou industrial, incentivos 

governamentais, custos com o meio ambiente, tecnologia utilizada, dentro outros mais.  

3.4 Efeito Estufa 
  

Embora a simples menção desperte preocupações, o fato é que o efeito estufa é algo 

benéfico e sem ele a vida poderia não existir na terra. A temperatura média da terra é 

influenciada pelo efeito estufa e a grande questão da discussão mundial é justamente a 

velocidade do aumento da temperatura que vem se acelerando de forma descontrolada, 

ocasionada principalmente pela ação do homem. Efeito estufa evoca uma estufa de plantas, que é 

constituída por tetos e paredes de vidro transparente. Mas, como a estufa é fechada, o calor 

permanece retido entre as paredes de vidro, fazendo com que a temperatura interna da estufa 

fique maior do que a temperatura externa. 

A atmosfera terrestre cumpre um papel semelhante. A energia de radiação 

eletromagnética emitida pelo sol atinge a atmosfera principalmente na forma de radiação 

luminosa. Uma parte menor da radiação solar constitui-se de raios infra-vermelhos (calor) e 

ultravioletas. Uma parte desta radiação é refletida pela atmosfera, outra é absorvida por ela e 

uma terceira parte a atravessa e alcança a superfície terrestre. A superfície, por sua vez, reflete 

uma parcela da radiação eletromagnética de ondas luminosas e absorve o restante. As radiações 

absorvidas participam de processos físicos e sua energia transforma-se, resultando, ao final, na 

emissão pela terra de calor, sob forma de radiação térmica (ondas longas). 

(GOLDEMBERG,1998 apud CONEJERO, 2006). 

O calor irradiado pela terra se dirige aos espaços, porém parte dele é aprisionado na 

atmosfera, devido à presença dos gases causadores do efeito estufa. Caso não existisse o efeito 

estufa natural, a temperatura média da superfície da terra situar-se-ia na faixa de 15-20ºC abaixo 

de zero. A temperatura média global da superfície da terra com a presença do efeito estufa é de 

15ºC. (GOLDEMBERG,1998 apud CONEJERO, 2006). 

De acordo com o IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), que reúne 

mais de 200 cientistas de diversos países e área de conhecimento, o aumento da concentração de 

GEE (Gases do Efeito Estufa) na atmosfera pós-revolução industrial já tem reflexos negativos no 

clima do planeta, com o aumento da temperatura média da terra em aproximadamente 0,6ºC nos 
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últimos cem anos, sendo o maior dos últimos mil anos. Ao mesmo tempo, as medições das 

médias globais das marés indicam um aumento de 0,1 a 0,2 metro durante o século XX 

(CONEJERO, 2006). 

Dentre as conseqüências previstas pelos cientistas do IPCC em decorrência do 

aquecimento global, destacam-se: 

� Elevação do nível dos oceanos; 

� O derretimento das geleiras polares e das calotas polares; 

� Perda da biodiversidade 

� Aumento da incidência de doenças transmissíveis por mosquitos e outros vetores 

(malária, febre amarela e dengue, por exemplo); 

� Mudanças no regime de chuvas 

� Intensificação de fenômenos extremos (tais como secas, inundações, ciclones e 

tempestades tropicais); 

� Desertificação e perdas de áreas agriculturáveis 

� Acirramento dos problemas relacionados ao abastecimento de água doce; 

� Aumento de fluxos migratórios 

As conseqüências sociais e econômicas são, ao menos potencialmente, catastróficas. 

Sempre que a degradação ambiental representar também uma perda significativa de capacidade 

produtiva, poderão ocorrer os seguintes resultados negativos:  

� Escassez de produtos; 

� Alta de preços; 

� Queda na renda real; 

� Aumento da pobreza; 

� Aumento das desigualdades na distribuição de renda e riqueza; 

� Aumento do número de conflitos e da violência em geral; 

� Perda dos direitos das gerações humanas futuras, de usufruírem um meio-

ambiente saudável, semelhante aos seus antepassados. 

Em alguns casos, os impactos poderão ser irreversíveis. Os países insulares e cidades 

situadas em zonas costeiras são as mais vulneráveis à mudança do clima, com possibilidade de 

inundação no médio e longo prazo. 

O Brasil, quando comparado aos países desenvolvidos, não é um grande emissor no 

setor energético, pois é um país tropical, com invernos moderados e com mais de 60 % de sua 

matriz energética suprida por fontes renováveis. No entanto, ao serem incluídas as queimadas e 
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os desmatamentos o Brasil passa a estar entre os seis primeiros emissores de GEE. (ROCHA, 

2003 apud CONEJERO,2006). 

Diante disso, é relevante incluir os países em desenvolvimento em acordos globais 

compulsórios sobre a mudança climática, pois, sem sua cooperação, qualquer evolução no 

sentido de redução das emissões de GEE poderia ser neutralizada por transferência de emissões 

para as nações menos desenvolvidas. Mas como visto, é de se esperar que os países industriais 

dêem o primeiro passo (CONEJERO,2006).   

3.5 Oportunidades dentro do Protocolo de Quioto 
 

Para Silva (2006), o Protocolo de Quioto considera a possibilidade de uso de três 

instrumentos, conhecidos por mecanismos de flexibilização, a serem empregados, de forma 

complementar, pelos países para o alcance de suas metas de redução das emissões dos gases de 

efeito estufa:  

� Comércio de Emissões – CE,  

� Mecanismo de Implementação Conjunta – IC 

� Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL.  

Os dois últimos mecanismos são denominados de mecanismos baseados em projetos, 

pelo fato de que as unidades de redução das emissões são derivadas de investimentos em 

projetos ambientalmente adicionados. Tais projetos são estruturados de forma a reduzir as 

emissões antropogênicas por fontes, ou incrementar a absorção antropogênica por sumidouros de 

gases de efeito estufa. 

A inclusão desse tipo de mecanismo de flexibilização é justificada pelo caráter global 

dos desafios postos ao planeta pelas mudanças climáticas, o que torna os efeitos das reduções 

das emissões dos gases de efeito estufa independente do seu local de origem. Nesse contexto, é 

facultado aos países com compromissos de redução e limitação de emissões, que considerem ser 

mais dispendioso reduzir suas emissões em seu próprio território, optar por compensar essas 

reduções, através da compra de emissões evitadas em um outro país a um custo inferior. 

Como determinado no Protocolo de Quioto, tais mecanismos de flexibilização estão 

orientados a dois objetivos:  

i) facilitar os países desenvolvidos e países com economias de transição o alcance de 

seus compromissos de redução e limitação de emissões;  
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ii) contribuir para o desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento, 

via transferência de tecnologias limpas especialmente tecnologias renováveis de 

conversão de energia.  

Os mecanismos de Comércio de Emissões – CE e Implementação Conjunta – IC, 

somente têm validade para implementação conjunta de projetos entre os países desenvolvidos, e 

tem por objetivo a contabilização de reduções líquidas de emissões de gases de efeito estufa. O 

protocolo ainda prevê que a execução desses projetos ocorra nestes próprios países. Aos países 

que não são desenvolvidos só é permitido participar do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

- MDL.  

Quando consideramos as oportunidades do uso da tecnologia eólio-elétrica no 

contexto do protocolo do MDL, a matéria se reveste de um alto grau de relevância na 

estruturação de políticas públicas orientadas à determinação de rotas tecnológicas que venham 

proporcionar redução nos custos de abatimento de CO2, uma vez que a adoção da geração eólica 

se mostra bem mais atrativa, quando comparada a outras medidas. 

A eletricidade advinda das turbinas eólicas é livre de emissões de CO2, mesmo se 

forem contabilizada as emissões liberadas pelos materiais que compõem o sistema e pela 

construção das unidades de geração. As emissões de CO2 para essa tecnologia ficam na ordem 

de 10 g CO2/kWh gerado (LENZEN;MUNKSGAARD, 2002 apud SILVA,2006). 

Quando a energia eólica está substituindo outras formas de geração que emitem CO2, 

as emissões são reduzidas em sua totalidade. A quantidade de CO2 que será evitada pela unidade 

de geração eólio-elétrica depende substancialmente da tecnologia (e do seu combustível) que 

está sendo substituído pela unidade eólio-elétrica. 

Em outras situações, o aumento da participação da energia eólio-elétrica pode mudar 

substancialmente esta realidade. Nesses casos, pode também ocorrer de não haver capacidade 

instalada em plantas termelétricas a carvão a ser substituída por toda a energia eólica disponível 

no despacho diário. Dessa forma, durante alguns períodos, as plantas eólicas estariam 

substituindo outras formas de geração, a exemplo de usinas termelétricas a gás natural (essas 

usinas apresentam emissões de CO2 na ordem de 400-600g CO2/kWh), ou ainda unidades de 

geração livre de emissões de CO2, como é o caso da hidroeletricidade, biomassa ou energia 

nuclear. Como forma de equacionar as dificuldades de se estabelecer um valor que contemple as 

características variáveis do abatimento de emissões de CO2 por unidades eólio-elétricas, as 

estimativas de redução de CO2 são feitas, em muitas situações, usando-se as médias de emissão 

do setor elétrico. 
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Alguns estudos consideram os efeitos de longo prazo da entrada da energia eólica no 

sistema como uma variável de análise que permite inferir como esta tecnologia irá substituir 

futuros investimentos necessários à expansão do sistema. 

Em um estudo de previsão feito para o sistema hidro-térmico da Finlândia 

PELTOLA e PET.AJ.A(2004 apud SILVA, 2006), apresenta resultados que mostram que ao se 

produzir de 1 a 6% do consumo anual de eletricidade a partir da energia eólica, mantendo os 

atuais níveis de rendimento do sistema, as emissões evitadas de CO2 atingem valores de 900 g 

CO2/kWh. Para o sistema hidro-térmico egípcio, as simulações mostram ser possível evitar 640 

g CO2/kWh através da geração eólica (ELSAYED, 2002 apud SILVA, 2006). 

Reis (2002 apud SILVA,2006), ao propor metodologias para estimar o potencial de 

redução das emissões de gases de efeito estufa resultantes da implementação de projetos que 

utilizam fontes de energia renováveis não convencionais – eólica, biomassa e pequenas centrais 

hidrelétricas (PCHs)- no Sistema Interligado Nacional (SIN), dentro do contexto do MDL, 

conclui que a implementação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

(PROINFA) aportará relevante contribuição na redução das emissões totais (tCO2/ano) do SIN.  

Faz-se um alerta para a necessidade de o Brasil inserir-se de forma competitiva no 

mercado internacional do carbono, ponderando também que o mais importante é reconhecer a 

existência de um espaço para o desenvolvimento desse tipo de projeto e trabalhar para definir 

políticas e programas no Brasil capazes de contribuir para a redução dos Gases do Efeito Estufa 

(GEE - Gases causadores do efeito estufa: dióxido de carbono -CO2, metano -CH4, óxido nitroso 

-N2O, hexafluoreto de enxofre -SF6, hidrofluorcarbonos -HFCs e perfluorcarbonos -PFCs) no 

setor elétrico brasileiro. Não se pode descartar a possibilidade de que, no médio prazo, após o 1º 

período de compromisso, o Brasil passe a ter obrigações com metas de redução quantificada de 

emissões. Os estudos já desenvolvidos sobre as emissões de GEEs das hidrelétricas recomendam 

que o país se prepare efetivamente para enfrentar a possibilidade de reduzir emissões, após 2012. 

Dentre as ações para a revitalização do setor elétrico, após o racionamento em 2001, 

encontramos o incentivo à geração térmica a Gás Natural, conforme destaca 

Sales;Giambiagi;Pires, 2002: 

Nas condições atuais, o custo do MWh das usinas movidas a gás natural é 
superior ao custo das usinas hidrelétricas e, portanto, ao Valor Normativo 
único (VR). Entretanto, é de se esperar que essas térmicas passem a ser 
plenamente competitivas no futuro, por razões como: amadurecimento do 
mercado de gás natural, flexibilização dos requisitos de take-or-pay, tarifas de 
transmissão que reflitam melhor o benefício de localização das térmicas perto 
dos centros de carga, redução dos custos dos equipamentos e aumento da 
confiança dos investidores. Nesse contexto, a Câmara de Gestão da crise de 
Energia Elétrica (GCE) determinou que as usinas térmicas a gás natural fossem 
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incentivadas, de modo a tornar o custo de geração dessas usinas equivalente ao 
custo das usinas hidrelétricas – igual ao VN único. 

 

Como resultado desta tendência será registrado um considerável aumento no nível de 

emissões do setor. É, portanto, em um cenário de iminente escassez de recursos energéticos não 

renováveis, restrições ao livre acesso às fontes de energia, bem como a estruturação de um 

marco legal que aponta para a fixação de impedimentos e/ou barreiras de contenção a expansão e 

uso dos recursos energéticos não renováveis, que as tecnologias que fazem usos dos recursos 

renováveis ganham acento. 

É sobre esse conjunto de incertezas que se apontam as fontes renováveis como uma 

alternativa possível de garantir a provisão de energia em um novo modelo de desenvolvimento 

econômico que seja ambientalmente sustentável. Estabelecendo urgência nas ações, de forma 

que o processo de substituição das fontes convencionais tenha início imediato, abreviando desde 

já, as repercussões ambientais de seu uso (SILVA, 2006).  
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04 – Energia Eólica 

4.1 Introdução 
 

Denomina-se energia eólica a energia cinética contida nas massas de ar em 

movimento (vento). Seu aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética de 

translação em energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas, também 

denominadas aerogeradores, para a geração de eletricidade, ou cata-ventos (moinhos), para 

trabalhos mecânicos como, por exemplo, bombeamento d’água. 

O vento é o "combustível" da turbina eólica. Para uma estimativa de produção de 

energia de uma central eólica, o vento é o componente mais importante e deve ser 

cuidadosamente estudado. Uma vez que a densidade de energia é proporcional ao cubo da 

velocidade do vento, um erro na medida da velocidade do vento implica em um erro muito maior 

na estimativa de energia. 

4.2 Uso da Energia Eólica antes da descoberta da Eletricidade 
  

Segundo Carvalho (2003), com o desenvolvimento das práticas agrícolas pela 

humanidade, iniciadas cerca de 8000 AC, surgiu a necessidade da criação de ferramentas que 

auxiliasse as diversas etapas do trabalho e, desta forma, possibilitassem com vantagens a 

substituição do esforço humano e animal. A partir desta motivação, foram construídos os cata-

ventos, também chamados de moinhos de vento. 

Todos os aperfeiçoamentos verificados no projeto de cata-vento até o século XVII 

foram devidos a mero acaso e ao empirismo, sem base em pesquisas científicas. Esta realidade 

começou lentamente a ser mudada com as primeiras investigações ocorridas ainda no século 

XVII. Um dos primeiros cientistas a se interessar pelo tema foi Gottfried Wilhelm Leibniz 

(1646-1716). Daniel Bernoulli (1700-1782) usou as leis básicas da mecânica dos fluidos, 

formuladas por ele mesmo para o cálculo de pás de moinhos de vento. Também digno de 

menção foram os trabalhadores de Leonhard Euler (1707-1783). Ainda no campo das 

investigações científicas, um dos trabalhos pioneiros sobre o desempenho dos cata-ventos, 

denominado On the Construction and Effects of Windmill Sails foi apresentado perante a Royal 

Society inglesa por John Smeaton em 1759.  

Ainda encontramos em Hau (1996 apud CARVALHO, 2003), que uma das últimas 

inovações no uso de cata-ventos foi registrado no oeste dos Estados Unidos em meados do 

século XIX, apresentando unidades com cerca de vinte pás de alumínio e diâmetro de 3 a 5 
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metros. Estas unidades visavam principalmente o bombeamento de água de poços em fazendas 

isoladas e se adaptaram muito bem às condições rurais; o bombeamento era feito por meio de 

bombas e pistões favorecidos pelo elevado conjugado fornecido pelo grande número de pás. Em 

1899 foram contadas no país cerca de 77 fábricas de cata-ventos, em 1930 havia 

aproximadamente 100 firmas, empregando cerca de 2.300 trabalhadores. Desta forma, pela 

primeira vez na história, a energia eólica representou a base de uma produção industrial. Até os 

dias de hoje este tipo de cata-vento é largamente usado em várias partes do mundo, incluindo o 

Brasil.  

4.3 Uso da Energia Eólica depois da descoberta da Eletricidade 
 

Para Carvalho (2003), após a construção das primeiras máquinas elétricas no final do 

século XIX, iniciou-se a instalação dos primeiros geradores e redes de transmissão de 

eletricidade. Neste mesmo período, o desenvolvimento e fabricação em série dos motores de 

combustão interna de ciclos Otto e Diesel, somado à descoberta de grandes reservas de petróleo, 

tornaram este combustível a força motriz mais poderosa do mundo. Paralelamente, iniciou-se 

também o aproveitamento da energia hidráulica contida nos rios visando o abastecimento de 

eletricidade dos centros urbanos através das linhas de transmissão. 

No entanto, mesmo em uma conjuntura de decadência do aproveitamento eólico, 

alguns países com pequenas reservas de petróleo ou mesmo sem potencial hidráulico para a 

geração de eletricidade incentivaram a pesquisa e o desenvolvimento do uso da energia eólica 

para geração de eletricidade. 

A Dinamarca saiu na frente com a construção do primeiro gerador eólico para 

produção de eletricidade no ano de 1891. 

Em 1932, na Alemanha, Hermann Honnef concebeu o projeto de uma instalação 

eólica dotada de cinco rotores de 160 metros de diâmetro, 20 MW de potência e altura da torre 

de 250 metros. Apesar de jamais ter sido realizado, este projeto representou um marco histórico: 

pela primeira vez a energia dos ventos era pensada para a geração de grandes quantidades de 

energia em redes de transmissão e não apenas para o fornecimento de eletricidade para 

comunidades rurais isoladas.  

Para Albadó (2002 apud SALLES, 2004), em 1929, foi instalada na França a 

primeira turbina de grande porte, que acabou sendo destruída por ventos de grande intensidade, 

assim como muitas outras naquela época. Atualmente, com o desenvolvimento dos materiais 

empregados na construção dos aerogeradores, esse problema foi completamente superado.  
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Como detalha Carvalho (2003), a quase totalidade dos projetos eólicos continuaram 

na década de 60 sem motivação devido aos baixos preços do petróleo e à expansão da rede de 

energia elétrica geradas em usinas hidro e termoelétricas. Dentro das novas tecnologias também 

existia a perspectiva de que a energia nuclear viesse a ser uma fonte segura e barata de geração 

de geração de eletricidade. Neste cenário, os projetos de turbinas eólicas se limitaram a estudos 

científicos sem interesse comercial. 

Conforme Colle (2000 apud SALLES, 2004), com a crise mundial do petróleo em 

1970, principalmente os americanos e europeus tiveram que buscar fontes alternativas de 

energia, a fim de reduzir a dependência do petróleo e do carvão. Diante desse acontecimento, 

iniciou-se em escala comercial a utilização dos ventos para a geração de eletricidade, 

influenciada pelos conhecimentos da indústria aeronáutica que já há muito tempo conhecia a 

eficiência das turbinas impulsionadas pelo movimento das moléculas de ar. 

4.4 Instalações eólicas para geração de energia elétrica  
 

4.4.1 Captação Eólica 
 

O Atlas do potencial eólico do Ceará (SEINFRA,2001) apresenta importantes 

informações no que diz respeito à geração eólica, a saber: 

Uma turbina eólica capta uma parte da energia cinética do vento que passa através da 

área varrida pelo rotor, e a transforma em energia elétrica.  A potência elétrica é função do cubo 

da velocidade de vento v: 

 

P (em Watts) = ½.r.Ar.v3.Cp.h 

 

Onde: 
r - densidade do ar  em (kg/m3); 
Ar = p.D2/4, onde D é o diâmetro do rotor; 
Cp - coeficiente aerodinâmico de potência do rotor (valor máximo teórico = 0,593 
h - eficiência do conjunto gerador/transmissões mecânicas e elétricas (~0,93 –  
0,98). 

 

Usualmente a geração elétrica se inicia com velocidades de vento da ordem de 2,5 – 

3,0 m/s; abaixo desses valores o conteúdo energético do vento não justifica aproveitamento. 

Velocidades superiores a aproximadamente 12,0m/s – 15,0 m/s, ativam o sistema automático de 

limitação de potência da máquina.  
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A tecnologia eólica possui características diferenciadas em relação às formas 

tradicionais de geração elétrica:  

� Instalação rápida: turbinas eólicas são produzidas em escala industrial, e podem 

ser rapidamente instaladas e conectadas à rede elétrica. Dispensam desapropriações 

ou deslocamento de populações. O planejamento institucional e delimitação prévia 

de áreas permissíveis para a instalação simplificam e agilizam a obtenção de 

licenças ambientais; 

� Modularidade: cada turbina eólica instalada e comissionada pode se iniciar a 

operação e o retorno dos investimentos. A modularidade também permite o acesso 

de um maior número de investidores à atividade produtiva de geração elétrica, com 

aportes de capital individuais bastante inferiores aos requeridos pelas tecnologias 

tradicionais; 

� Geração Descentralizada: dispersa geograficamente, a geração eólio-elétrica 

geralmente reforça as pontas do sistema elétrico; ao gerar localmente, reduz as 

perdas na transmissão elétrica de longas distâncias e aumenta a eficiência global do 

sistema. 

4.4.2 Principais componentes 
 

As principais partes componentes de uma instalação eólica para geração de 

eletricidade são descritas por Carvalho (2003): 

 

Pás 

O conjunto de pás, na maioria dos casos igual a três, é denominado rotor. Visando o 

uso em máquinas para geração de eletricidade, as pás devem conciliar uma série de 

características, entre as quais podem ser citadas: leveza, fortaleza, e um bom rendimento 

aerodinâmico. Na maior parte das aplicações, as pás são produzidas assumindo um contorno 

retangular ou trapezoidal, sendo este último a forma mais usada em unidades de médio e grande 

porte devido ao alto rendimento aerodinâmico. Quanto ao comprimento, as pás variam de cerca 

de 0,40 metro para unidades de 100 W de potência até cerca de 52 metros para unidades com 4,5 

MW de potência. Quanto ao material de fabricação, pás modernas usam na maioria dos casos 

compostos  de epoxy e polyester com fibra de vidro. 
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Cubo 

Constitui elemento de conexão das pás, transmitindo forças, conjugados e vibrações 

atuantes sobre as pás para o eixo do rotor.  

Eixo do rotor 

Nas unidades eólicas que não possuem engrenagens, o eixo do rotor representa o 

próprio eixo do gerador elétrico; caso contrário, a caixa de engrenagem realiza o casamento 

entre o eixo do rotor e o eixo do gerador. 

Caixa de Engrenagens 

Presente na maioria das instalações interligadas à rede elétrica funciona como 

elemento de ligação entre a baixa rotação das pás e a elevada rotação do gerador elétrico. Se a 

caixa de engrenagens possui apenas uma relação de velocidades, o projeto deve ser realizado 

considerando a velocidade do vento mais provável no local da instalação do ponto de vista 

estatístico. Algumas unidades dispensam o uso de engrenagens através do uso do gerador 

elétrico com elevado numero de pares de pólos. 

Gerador Elétrico 

Elemento responsável pela geração de eletricidade. Em geral, são empregadas 

maquinas de indução ou síncronas convencionais para unidades de media e grande potencia; 

para unidades de pequena potência são empregadas também maquinas síncronas com excitação 

via imãs permanentes. 

Unidades de controle 

Responsável por diferentes tarefas, como o acionamento do deslocamento angular 

das pás em torno do eixo e do acompanhamento da direção do vento pela nacele. 

Circuitos eletrônicos 

Assumem diversas tarefas, como o desacoplamento elétrico entre o gerador e a rede 

através de circuitos retificadores – inversores, visando a operação em velocidade variável das 

turbinas e a entrega de eletricidades dentro das exigências de qualidade de energia. 

Torre 

Constitui o elemento de sustentação da nacele, recipiente no interior do qual estão 

localizados a caixa de engrenagens e o gerador elétrico. As primeiras torres de treliça deram 

lugar para torres de aço, com alturas que podem chegar a 124 metros. 
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Figura 1.0: Desenho esquemático de uma turbina eólica moderna 
Fonte: CENTRO BRASILEIRO DE ENERGIA EÓLICA – CBEE / UFPE. 2000. 

 

4.5 Potencial Eólico Brasileiro e capacidade de geração 
 

Segundo Dutra (2007), para uma análise do potencial eólico destinado à geração de 

energia elétrica é necessário um nível de detalhamento maior do comportamento do vento em 

uma determinada região. Os dados disponíveis atualmente podem apresentar valores médios 

anuais, sazonais, mensais, médias diárias, médias horárias ou até mesmo médias de 10 minutos 

da velocidade do vento. É muito importante, no entanto, a verificação do período de observação 

uma vez que esses valores podem se modificar de um ano para outro, tornando necessária a 

análise de vários anos de medição. Dados confiáveis, com longos períodos de medição não são 

fáceis de obter. 

O interesse na medição do potencial eólico especificamente para estudos de 

viabilidade técnica para geração de energia elétrica iniciou-se no Brasil com o esforço feito pela 

Eletrobrás, durante o início da década de oitenta, na elaboração da primeira versão do Atlas do 

Potencial Eólico Nacional. Outros trabalhos na área surgiram a partir de então. Diversas 
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instituições no Brasil, interessadas no levantamento do potencial eólico para geração de energia 

elétrica, levantaram o potencial eólico de regiões bem específicas: O Centro Brasileiro de 

Energia Eólica (Região Nordeste) e a COPEL (Estado do Paraná). Alguns estados, através de 

suas Secretarias de Energia e Infra-Estrutura, também viabilizaram projetos para elaboração de 

Atlas eólicos para suas regiões. Estados como Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia e Rio de Janeiro 

apresentam estudos eólicos mais detalhados para localização de nichos específicos para geração 

de energia elétrica. 

O resultado das simulações do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro são apresentados 

em mapas temáticos por código de cores, representando os regimes de vento e fluxo de potência 

eólica em uma altura de 50 metros, com uma resolução horizontal de 1km x 1km nas macro-

regiões identificadas como mais promissoras, e 2km x 2km para o restante do país. A figura 2.0 

mostra a distribuição da velocidade média anual do Brasil. 

 

 

Figura 2.0 – Distribuição da Velocidade Média Anual no Território Brasileiro 
(Fonte: CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica), 2001. 
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Para Costa (2006), o recente Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, elaborado pelo 

CEPEL mostra um potencial bruto de 143,5 GW (Tabela 2.0), o que torna a energia eólica uma 

alternativa importante para a diversificação do “mix” de geração de eletricidade no país. O maior 

potencial foi identificado na região litoral do Nordeste, do Sul e do Sudeste. O potencial de 

energia anual para o Nordeste é de cerca de 144,29 TWh/ano, para a região Sudeste 54,93 

TWh/ano e para a região Sul de cerca de 41,11 TWh/ano (ver gráfico 3.0). 

 

 
Tabela 2.0 – Potencial eólico-elétrico estimado do Brasil. 

Fonte: CEPEL, 2001 
 

Para o cálculo das estimativas foram consideradas todas as áreas que apresentaram 

velocidades médias anuais iguais ou superiores a 6 m/s. Adicionalmente, foram adotados o 

desempenho médio de turbinas eólicas no estado da arte mundial, instaladas em torres de 50 

metros de altura e um fator de disponibilidade de 0,98. Considerou-se a velocidade média de  

7m/s para se calcular o potencial global eólico-elétrico do país e se chegar ao total de 143,47GW 
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de potência conforme apresenta a coluna “potência instalável” da seção integração cumulativa da 

Tabela 2.0. 

 

Potencial de geração de energia eólica anual 
(TWh/ano)

Centro-oeste; 5,42; 
2%

Norte; 26,45; 10%Sudeste; 54,93; 
20%

Sul; 41,11; 15%

Nordeste; 144,29; 
53%

 
Gráfico 3.0: Potencial de geração de energia eólica anual (TWh/ano) 

 
 

As condições climáticas brasileiras apresentam velocidades médias do vento bem 

mais altas (em torno de 8,5 m/s) e mais uniformes que em muitos países, onde este tipo de 

energia é muito mais disseminado.  

Ainda em Costa (2006), encontramos que as aplicações mais favoráveis desta fonte 

energética no Brasil estão na integração ao sistema interligado de grandes blocos de geração nos 

sítios de maior potencial. Em certas regiões, como por exemplo, no vale do Rio São Francisco, 

se observa uma situação de conveniente complementaridade da geração eólica com o regime 

hídrico, seja no período estacional ou na geração de ponta do sistema, ou seja: o perfil de ventos 

observado no período seco do sistema elétrico brasileiro mostra maior capacidade de geração de 

eletricidade justamente no momento em que a afluência hidrológica nos reservatórios 

hidrelétricos se reduz. Por outro lado, no período úmido do sistema elétrico brasileiro, 

caracterizado pelo maior enchimento destes reservatórios, o potencial de geração eólica de 

eletricidade se mostra menor. Entraremos em maiores detalhes neste assunto da 

complementaridade de energia hidráulica e eólica no item a seguir. 

Observa-se no gráfico 4.0, um total de 6040,7 MW autorizados pela ANEEL em 

2005. O maior potencial de geração das usinas eólicas autorizadas estão concentradas nos 

estados do Ceará e do Rio Grande do Norte.  
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Gráfico 4.0 : Parques eólicos outorgados pela ANEEL (MW). 

Fonte: ANEEL,2005 apud Silva, 2006 com adaptação. 
 

A potencia total instalada de parques eólicos em todo o Brasil é na escala de 186,550 

MW, totalizando 14 usinas em operação. (LOPES, 2005 apud DUTRA,2007) 

Ao final da década de 1990, o Ceará tornou-se o maior produtor de energia elétrica 

originária dos ventos em toda a América do Sul, com uma potência instalada de 17,4 MW. 

(CARVALHO, 2003) 

4.6 Potencial Eólico do Estado do Ceará 
 

Em termos institucionais e político, o Estado está dividido em 184 municípios e 790 

distritos; 8 Microrregiões de Planejamento; 20 Regiões Administrativas. (IPECE,2006) 

A dimensão do território permitiu estabelecer fronteiras ao Norte, com o Oceano 

Atlântico; ao Sul com Pernambuco, a leste com o Rio Grande do Norte e a Paraíba e a Oeste 

com o Piauí. Sua posição geográfica o coloca próximo as grandes regiões como a Europa, a 

América do Norte e o Continente Africano, dando-lhe excelentes condições de competitividade 

para o desenvolvimento do comércio exterior (figura 3.0). Sua posição geográfica permite que 

seus dois principais portos apresentem menores distâncias para os principais portos do mundo, à 

exceção dos portos do pacífico, quando comparados com os portos localizados no sul e sudeste 

do Brasil. 
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Figura 3.0: Localização geográfica do estado do Ceará 

Fonte: Atlas do Potencial Eólico do Estado do Ceará, 2001. 
 

No litoral do Estado do Ceará existem 543 km2 de dunas, formadas por ventos 

intensos e constantes. As usinas eólio-elétricas que já operam no Estado apresentam 

surpreendente desempenho, aproveitando as vantagens da baixíssima rugosidade da areia de 

dunas e acelerações orográficas. O Ceará está entre as melhores regiões do mundo para o 

aproveitamento eólico, não apenas pelo potencial dos ventos alísios, como também pela 

crescente demanda de energia resultante de seu desenvolvimento econômico. 

No mundo, a escala do aproveitamento eólio-elétrico tem se expandido a taxas 

crescentes ao longo da última década, consolidando a aptidão desta tecnologia à escala de 

Gigawatts. É inegável o futuro: custos decrescentes para patamares competitivos com outras 

fontes, simplicidade e rapidez na instalação, modularidade que permite o acesso de um novo e 

amplo leque de investidores produtivos ao setor energético, e principalmente sua limpeza 

ambiental, sem riscos econômicos para o futuro, e ao mesmo tempo capaz de carrear para o 

Ceará parte dos benefícios que poderão se estruturar no esforço mundial para a contenção do 

aquecimento global da atmosfera.     

O potencial eólico tecnicamente aproveitável no Estado do Ceará foi estimado 

através de integração de áreas nos mapas em resolução de 500m, considerando usinas eólicas 

com turbinas no estado-da-arte (600-1800kW).  O potencial revelado indica que os limites de 

inserção eólica no sistema elétrico estadual e regional podem ser facilmente atingidos, no tocante 

à disponibilidade de ventos e áreas adequadas no Ceará. No procedimento usual da engenharia, 

em todas as etapas do processo - avaliação dos dados anemométricos, elaboração dos modelos, 
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cálculos e ajustes - foram adotados valores conservativos para os resultados finais, no limite 

inferior das margens de incerteza. 

O Atlas do potencial eólico do Ceará (2001) utilizou dados de medições realizadas 

em 33 locais no Estado do Ceará. Estabelecidas em diferentes épocas e com distintos objetivos, 

heterogêneas quanto a equipamentos utilizados, alturas de medição e critérios de localização, 

estas medições refletem a evolução do interesse na geração eólio-elétrica ocorrido nas últimas 

décadas, e seus resultados ilustram a progressiva revelação de um potencial até então 

desconhecido. 

Ao final da década de 70, a percepção de instabilidade nos preços do petróleo 

conduz à busca de alternativas energéticas, incluindo a eólica: inicia-se a avaliação de dados 

anemométricos de estações meteorológicas, medidos a 10m de altura e em locais não 

otimizados.  

No início da década de 90, o início de expansão da geração eólica no mundo passa a 

justificar investimentos em medições para prospecção de áreas, utilizando torres de 20-30m de 

altura e equipamentos digitais específicos.   

Ao final da década de 90, com os indícios crescentes de consolidação da geração 

eólica no contexto econômico e ambiental mundial, o Governo do Ceará e COELCE 

(Companhia Energética do Ceará) estabelecem os primeiros projetos de comercialização de 

energia eólica, atraindo ao Estado investidores nacionais e internacionais, os quais implantam as 

primeiras usinas e iniciam estudos de viabilidade para projetos de maior porte, com as 

correspondentes medições em torres de 40-50m instaladas em locais otimizados para os 

investimentos.  

Com o Atlas do Potencial Eólico do Ceará, publicado em 2001, pela Secretaria de 

Infra-Estrutura (SEINFRA) em parceria com as mais importantes empresas do setor eólico e 

elétrico presentes no estado, as quais disponibilizaram dados anemométricos de qualidade e as 

informações mais valiosas à sua realização, o Ceará pode contar não apenas como mais uma 

fonte de informação técnica, mas também como um marco no fomento à utilização dos recursos 

naturais renováveis, capazes de propiciar a redução da dependência externa no suprimento de 

energia. O Atlas destina-se, em especial, à consulta dos investidores do qual poderão conhecer 

melhor as disponibilidades e avaliar a viabilidade e vantagens dos seus investimentos.  

A descrição de alguns dos principais fatores e dos ciclos atmosféricos atuantes no 

regime de ventos do Ceará foram retirados do Atlas do Potencial Eólico do Estado do Ceará, que 

serão apresentados a seguir:  
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Os ventos alísios são o contínuo movimento das massas de ar de superfície, em 

direção às menores pressões da aquecida faixa equatorial. Esse movimento é defletido no sentido 

oposto à rotação da Terra, pelo princípio de conservação de momento angular das massas de ar 

(Coriolis). No hemisfério Sul, latitude do Estado do Ceará, os ventos alísios sobre o mar são de 

direção Sudeste. Registros anemométricos indicam que estes ventos têm sua direção afetada na 

região litorânea e continental do nordeste brasileiro, pela ação de gradientes térmicos mar-

continente e interiores à região continental, e influências orográficas.   

Os ventos sobre o Ceará são mais intensos durante o dia, este fato reflete a origem 

solar dos ventos, pelo aquecimento desigual da superfície da Terra. Uma exceção em relação a 

este comportamento diurno pode ser identificada nas áreas de serra, devido a influências locais 

de mesoescala. 

A sazonalidade dos ventos no Estado do Ceará é complementar ao regime hídrico 

predominante na geração hidrelétrica no Brasil. Como mais de 90 % da produção de energia 

elétrica brasileira é proveniente de usinas hidrelétricas, o potencial eólico do Estado do Ceará é 

máximo justamente no período de níveis mínimos de reservatórios, onde os custos associados de 

geração e os riscos de déficit são máximos. Uma participação de usinas eólicas no sistema 

elétrico poderá contribuir para a estabilização sazonal da oferta de energia.  

Pela proximidade à linha do equador, as médias climatológicas das temperaturas 

mensais no Ceará, especialmente na faixa litorânea, têm uma amplitude de variação anual 

relativamente pequena. No entanto, as flutuações diurnas de temperatura entre continente e 

oceano contribuem na ampliação da sazonalidade dos ventos. 

O estudo contemplando a variação diurna e mensal dos valores médios de direção, 

velocidade de vento e expoente de camada-limite, medidos entre 1999-2000 em uma torre de 

40m de altura instalada em local plano próximo ao mar, obtiveram as seguintes observações a 

respeito: 

O gradiente vertical praticamente não é afetado durante o período chuvoso Março-

Abril, apesar dos ventos de S-SE. Este fato pode ser creditado à instabilidade térmica da 

atmosfera neste período. Como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) traz intensa 

atividade convectiva e atmosfera instável em termos de gradiente vertical de temperatura 

(chuvas no fim da madrugada), o gradiente vertical do vento se torna menos sensível à 

rugosidade zo do terreno, bem como as transições de camada-limite ocorrem em extensões 

menores de distância. Sem esse fenômeno, as velocidades de vento no período chuvoso seriam 

menores em grande extensão da costa cearense.  
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Os meses de Maio-Agosto é um período de transição, onde o ciclo térmico diurno 

terra-oceano passa a alternar brisas marinhas e terrestres, resultando em ventos de ENE-E (60°-

90°) durante o dia, e E-SE  (90°-150°) à noite.  Sem a presença da ZCIT, a estabilidade térmica 

da atmosfera se torna mais neutra ou estável, e o gradiente vertical de velocidade de vento atinge 

seus valores mais elevados especialmente à noite, pelo efeito de rugosidade continental 

associado à direção SE (brisas terrestres).  Gradativamente nos meses seguintes, o vento se torna 

mais intenso, especialmente ao longo do dia. 

Em Setembro-Dezembro traz um dos cenários mais impressionantes para os 

investidores em geração eólio-elétrica: tanto os ventos alísios quanto as brisas marinhas se 

intensificam, e ao longo dos dias e noites sopram ventos quase constantes, predominando 

velocidades superiores a 10m/s (a partir de 40m de altura).     

Na CHESF, comparações entre médias climatológicas mensais das vazões naturais 

representativas do Rio São Francisco, cuja bacia comporta as grandes usinas hidrelétricas da 

Região Nordeste, e as médias anemométricas mensais existentes para a região, comprovaram 

essa complementaridade sazonal eólica/hídrica na Região Nordeste. O gráfico 5.0 compara as 

vazões naturais afluentes no reservatório de Sobradinho, Rio São Francisco com a média mensal 

de todas as 33 estações anemométricas do Estado do Ceará, consideradas no presente Atlas.    

 

 
Gráfico 5.0 – Complementaridade Eólica x Hidráulica no Nordeste  

Fonte: Atlas Eólico do Estado do Ceará,2001. 
 

Na COPEL, simulações para um projeto de usina eólio-elétrica de 200 MW 

constataram forte complementaridade entre a geração eólio-elétrica prevista a partir de dados 

anemométricos medidos no Estado do Paraná, com a capacidade média de geração de todas as 



 40 
 

usinas hidrelétricas da região Sudeste - predominante no sistema elétrico regional. Através do 

gráfico 6.0, podemos confirmar este fenômeno. 

 

 
Gráfico 6.0 – Complementaridade Eólica Sul x Hidráulica no Sudeste 

Fonte: Atlas Eólico do Estado do Ceará,2001. 
 
 

Na principal usina hidrelétrica da região Norte do Brasil, Tucuruí, as vazões hídricas 

naturais apresentam comportamento sazonalmente similar aos das regiões Sudeste e Nordeste. 

A geração de origem hidrelétrica responde por aproximadamente 91.4% da 

capacidade instalada no Brasil. No planejamento de operação do sistema elétrico nacional, a 

cobertura da oferta de energia nos períodos secos tem sido um desafio histórico. Pela 

complementaridade sazonal constatada, o aproveitamento de recursos eólicos regionais - 

também renováveis - podem contribuir para a auto-sustentabilidade do sistema elétrico ao longo 

de muitas décadas do século que se inicia. 

O presente Atlas extrapolou/interpolou as condições médias anuais de vento para 

todo o território cearense, na resolução de 500 x 500m. Pode-se quantificar o potencial 

efetivamente aproveitável por usinas eólicas no estado-da-arte mundial, através da integração 

dos mapas utilizando recursos SIG (Sistema de Informação Geográfica) e cálculos de 

desempenho e produção de energia elétrica a partir de turbinas eólicas existentes no mercado. 

Este processo foi realizado considerando as seguintes premissas: 

� Apesar da base de torre de uma turbina eólica ocupar apenas poucas dezenas de 

metros quadrados de terreno, usinas eólio-elétricas requerem espaço geográfico 

específico, pois existem requisitos de afastamento entre turbinas para minimizar 

perdas de desempenho causadas pela interferência aerodinâmica entre seus rotores. 

Usualmente, em terreno plano e sem obstáculos, pode-se instalar adequadamente 

pelo menos 10MW de capacidade eólica por km2. Na prática, podem existir 
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restrições técnicas que reduzam - na média - essa taxa de ocupação de área: 

topografia desfavorável, áreas habitadas, difícil acesso, áreas alagáveis, falésias, ou 

outras restrições ao uso do solo.  Assim, na integração de mapas para avaliação de 

potencial eólio-elétrico efetivo, apenas 20% das áreas foram consideradas utilizáveis 

para instalação de usinas eólicas, resultando em uma ocupação média de 2 

MW/km2. 

 

Figura 4.0 - Esquema ilustrativo da disposição das turbinas em uma usina eólica 
Fonte: Atlas do potencial Eólico do Estado do Ceará, 2001. 

 

� Foram descartadas da integração as áreas cobertas por água (açudes, rios, etc), e 

as falésias.  Ao longo do litoral do Ceará existem aproximadamente 21,2 km de 

falésias com alturas de até poucas dezenas de metros, e descartou-se uma faixa 

transversal a cada falésia, com 1km de largura - totalizando 21,2 km2; 

� Foram consideradas curvas médias de desempenho de turbinas eólicas no estado-

da-arte mundial, nas classes 600kW (altura 50m) e 1800kW (altura 70m).  Os 

parâmetros de forma da distribuição estatística de Weibull utilizados no cálculo 

foram obtidos de regressão linear de amostragens de dados de medição, em função 

da velocidade média anual do vento. 

� Para faixas de velocidades médias anuais de vento típicas de aproveitamento, 

foram integradas as áreas correspondentes nos respectivos mapas, com resolução de 

500 x 500 m. Foram adotadas faixas de 0,5 m/s para as velocidades médias anuais 

de vento, e o desempenho de turbinas eólicas foi calculado para os limites inferiores 

de cada faixa. 

No mundo atual, os limiares de aproveitamento eólio-elétrico em sistemas 

interligados são dependentes dos contextos econômicos e institucionais de cada país, e em 
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termos de velocidade média anual variam aproximadamente entre 5.5m/s e 7.0m/s. 

Tecnicamente, velocidades médias anuais de 6.0m/s já constituem condição favorável para a 

operação de usinas eólicas.  

Considerando-se a tendência da tecnologia eólica para turbinas de capacidade 

nominal superior a 1000kW e aproveitamentos em alturas de 70m ou superiores, pode-se 

assumir que os valores da tabela 3.0.c são mais condizentes com o potencial de aproveitamento 

futuro.   

Como referência comparativa para a tabela 3.0.b, apresentam-se a seguir alguns 

números relativos ao sistema elétrico brasileiro ao final de 1999. 

� capacidade total instalada: 68.2 GW 

� consumo de eletricidade no Brasil: 315.0 TWh/ano (292.9 TWh/ano de origem  

        hidrelétrica)  

� consumo de eletricidade no Estado do Ceará: 5.83TWh/ano  (1.93TWh/ano no   

        setor residencial)  

� área total ocupada por reservatórios de usinas hidrelétricas no Brasil: 31.137  

        km2  

� recursos hidráulicos no Brasil: inventariado 92.9 GW, estimado 50.5 GW,   

        total: 143.4 GW 
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Tabela 3.0 (a,b,c) – Potencial Eólio-Elétrico do estado do Ceará 

Fonte: Atlas do potencial Eólico do estado do Ceará, 2001. 
 

Pela comparação com os números brasileiros, nota-se que o potencial eólico avaliado 

na tabela 3.0.a é relativamente elevado, em especial, considerando-se que se refere apenas ao 

Estado do Ceará, equivalente a cerca de 1,74% da área territorial brasileira.  Este fato pode ser 

creditado à grande extensão das áreas identificadas como potencialmente adequadas ao 

aproveitamento eólio-elétrico no Estado. 

Segundo o BEN - 2006 (Balanço Energético Nacional), a geração de energia elétrica 

no Brasil, em centrais de serviço público e de autoprodutoras, atingiu 403 TWh em 2005. 

Compõe este resultado a geração hidráulica pública de 325 TWh, a geração térmica pública de 

38,2 TWh e a geração de autoprodutores de 39,8 TWh.  

Se compararmos os valores acima citados do BEN-2006, com o potencial estimado 

de geração eólica no estado do Ceará, com aproveitamento de ventos a partir de 6m/s, a uma 

altura de 50m, a energia elétrica potencial é de 123,5 TWh/ano. Esta realidade nos mostra e 

indica uma possível aumento de representatividade deste tipo de energia na matriz energética 

brasileira, sendo o Ceará um grande concentrador e pólo de desenvolvimento eólico do Brasil.  

Outro fato importante é que a resolução da simulação utilizada no Atlas do potencial 

eólico Brasileiro foi de 1Km x 1Km, enquanto que o Atlas de potencial eólico do estado analisou 
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o território com uma resolução de 500m x 500m. Desta forma, é factível que ocorra maior 

precisão dos dados no Atlas regional, devido à resolução e grau de precisão da análise.  

O Atlas brasileiro teve como objetivo principal levantar o potencial em cada região 

brasileira de forma macro, sendo de maior interesse no detalhamento das informações regionais 

as esferas estaduais e municipais. 

O recurso eólico aproveitável para geração elétrica é uma riqueza natural abundante 

e inesgotável no Estado do Ceará. Este potencial poderá ser aproveitado gradualmente, nos 

limites técnicos de inserção da capacidade eólica no sistema elétrico regional. Os ventos sobre o 

Estado do Ceará são suficientes para suprir energia elétrica para o bem estar e o 

desenvolvimento econômico de muitas futuras gerações no Nordeste brasileiro. 

O potencial eólico anual foi calculado para as alturas de 50m e 70m.  A altura típica 

de 50m corresponde às atuais turbinas eólicas no estado-da-arte, com capacidades entre 500 e 

750kW. À medida em que se consolidam no mercado as novas turbinas de 1.000 - 2.000 kW, 

com alturas de torre no entorno de 70m e até 100m, expande-se também a sua utilização nas 

áreas interiores dos continentes. 

O aumento da altura traz ganhos de potencial mais significativos na parte interior do 

estado. Nas áreas de baixíssima rugosidade (areia de dunas) existe pequeno aumento nas 

velocidades de vento entre estas duas alturas; no caso de áreas com maior rugosidade (vegetação 

no interior do Estado), os ganhos são significativos quando se aumenta a altura de captação 

eólica de 50m para 70m de altura.  

4.6.1 Relevo do estado do Ceará 
 

O modelo digital de relevo foi desenvolvido - para a área territorial do Estado do 

Ceará - na resolução de 500m x 500m, a partir de curvas de nível vetorizadas de cartas na escala 

1:100.000 fornecidas pelo IPLANCE/Governo do Ceará.   

A figura 5.0 ilustra a malha em perspectiva do modelo digital de relevo do Ceará, 

com resolução de 1000m para efeito de visualização; mesmo nesta resolução reduzida 

linearmente em 2 vezes (4 vezes em área), nota-se o detalhamento superior na área interna ao 

território do Ceará.  
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Figura 5.0: Malha do relevo do estado do Ceará 

Fonte: Atlas do potencial eólico do estado do Ceará, 2001. 
 

Na região central do Estado elas apresentam relevo complexo com alternância de 

valores elevados de declividade; nos extremos Oeste e Sul, formam-se platôs mais extensos, com 

áreas relativamente planas e extensas em seus topos. Todas essas formações orográficas 

delimitam as principais bacias hidrográficas do Estado do Ceará, por onde fluem rios - alguns 

sazonais - em direção ao seu litoral.   

O potencial eólico é reconhecidamente favorável ao aproveitamento na área 

litorânea, de relevo mais plano e auxiliado pelas brisas marinhas. Em outros locais, brisas de 

montanhas - causadas por ciclos térmicos diurnos entre montanha/vale - podem apresentar 

sinergias com os ventos alísios, dominantes na escala sinótica. Infelizmente, ainda inexistem 

medições anemométricas em quantidade e qualidade suficiente no interior do Estado para 

referenciar tais possibilidades, e os fenômenos de mesoescala estão além do alcance dos recursos 

metodológicos empregados no Atlas. 

4.6.2 Rugosidade do estado do Ceará  
 

Uma característica notável da região interior do Estado do Ceará é a variação sazonal 

da quantidade de verde: quando chega o período das chuvas (Fevereiro-Abril), a vegetação 

xerófila da caatinga rapidamente se cobre de folhas, as quais gradualmente vão se tornando 

escassas ao longo dos meses subseqüentes. 
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Essas variações sazonais de vegetação na área interior do Ceará têm conseqüências 

na porosidade aerodinâmica da vegetação, e resultam em variações sazonais na rugosidade da 

superfície. 

As características da superfície podem ser definidas a partir do comprimento de 

rugosidade, z0. Por definição, z0 é a altura da região adjacente ao solo onde a velocidade do 

vento é nula (Figura 6.0). 

 
Figura 6.0  – Definição de  comprimento de rugosidade, z0 

Fonte: Silva, C.,2006. 
 

O litoral e as serras são cobertos por espécies diferenciadas de vegetação, de maior 

altura e concentração. Na área da caatinga, apesar de maior homogeneidade de espécies e feições 

gerais, variam regionalmente as suas alturas, espaçamento médio entre árvores, e porosidade - 

parâmetros diretamente associados à rugosidade aerodinâmica. 

4.7 Aspectos Econômicos da geração eólica 
 

Encontramos em Patel (1999 apud SALLES,2004) que em geral, as principais 

variáveis que compõem o custo de geração de energia (US$/MWh) são os custos de 

investimento, de combustível e de operação e manutenção (O&M). No caso da energia eólica 

não há dependência do custo de combustível, mas o custo de investimento ainda é maior que o 

das fontes convencionais. Entretanto, os custos das plantas eólicas estão decrescendo, indicando 

que essa tendência tende a continuar devido à diversos fatores como o desenvolvimento de 

maiores turbinas e mais eficientes, avanço tecnológico, redução do custo de O&M, entre outros.  

As projeções feitas pelo Departamento de Energia Americano (DOE, em Inglês) para 

os custos e eficiência da tecnologia de energia eólica estão indicadas na tabela 4.0.(idem) 
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Status da Tecnologia 1980 1997 Após 2000 

Custos de Geração [US$/KWh] 0,35 – 0,40 0,05 – 0,07 <0,04 

Vida Útil [anos] 5-7 25-30 >30 

Fator de Capacidade (média) [%] 15 25-30 >30 

Disponibilidade 50-65 95 >95 
Faixa de Potência [KW] 50-150 300 - 1.000 500 - 2.000 

Tabela 4.0 – Status da tecnologia da energia eólica. 
Fonte: Departamento de Energia Americano (DOE) apud Salles, 2004, com adaptação. 

 

Os custos de geração da energia eólica durante estas duas últimas décadas sofreram 

drásticas reduções, devido ao fato de terem sido investidos mais recursos em pesquisas, 

contribuindo cada vez mais para o aumento da escala de produção desta tecnologia, fazendo com 

que os custos fixos e de investimento diluam no volume ao longo do tempo. Isso sem contarmos 

com sua importância ambiental frente à tendência mundial de preservação e sustentabilidade do 

nosso ecossistema.     

Na tabela 5.0 podemos observar os valores do custo do KW instalado, bem como o 

fator de capacidade de algumas fontes alternativas de energia.  

 

Fonte 
Custo Instalado 

(US$/KW) 

Fator de 

Capacidade (%) 

Biomassa 1.000 – 2.000 45 – 85 

Eólica 900 – 1.400 25 - 40 

PCH 1.000 – 3.000 40 – 70 
Solar  6.000 – 10.000 18 – 22 

Tabela 5.0 – Faixa de valores de custo unitário de investimento e Fator de capacidade. 
Fonte: Agência Internacional de Energia (AIE) apud Salles, 2004, com adaptação. 

 

Os custos unitários das fontes alternativas ainda são altos, porém podem ser 

reduzidos ao se levar em consideração diversas externalidades que, a princípio, não são 

introduzidas nas análises tradicionais de custo/benefício, como tipo de tecnologia adotada e as 

questões ambientais e sociais. Uma metodologia mais abrangente de análise econômica deve ser 

desenvolvida com a finalidade de melhor retratar tais preocupações hoje existentes em uma 

escala global. 
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Fonte 

Custo unitário total de geração 

(Taxa de retorno 15% e vida 

contábil de 20 anos) 

(US$/MWh) 

Custo unitário total de geração 

(Taxa de retorno de 6% e uma 

vida contábil de 30 anos) 

(US$/MWh) 

Biomassa 45 – 105 35 – 60 

Eólica 50 -95 30 – 50 

PCH 35 – 145 25 – 70 
Solar  500 – 730 220 – 650 

Tabela 6.0 – Faixa de valores para o custo de geração. 
Fonte: Agência Internacional de Energia (AIE) apud Salles, 2004.  

 

Na tabela 6.0, encontramos os valores estimados em projetos de geração de energia a 

partir de fontes alternativas. O primeiro com uma realidade mais arrojada e a segunda com um 

perfil mais conservador e utilizando modernas tecnologias para os equipamentos, permitindo 

uma maior vida útil do empreendimento. 

Não existe um único valor de preço e de custo de energia para o parque eólico. 

Ambos dependem da localização, do tamanho e da quantidade de turbinas, além de serem 

influenciados por políticas de incentivo ou subsídios concedidos pelos governos. Os custos 

iniciais de investimento – custo de equipamento, estudo de viabilidade, instalação, etc - e de 

O&M são essenciais para se determinar os custos finais da tecnologia. 

Em 1991, a Associação Européia de Energia Eólica estabeleceu como metas a 

instalação de 4.000 MW de energia eólica na Europa até o ano 2000 e 11.500 MW até o ano 

2005. Essas e outras metas estão sendo cumpridas muito antes do esperado (4.000 MW em 1996, 

11.500 MW em 2001). As metas atuais são de 40.000 MW na Europa até 2010. Nos Estados 

Unidos, o parque eólico existente é da ordem de 4.600 MW instalados e com um crescimento 

anual em torno de 10%. Estima-se que em 2020 o mundo terá 12% da energia gerada pelo vento, 

com uma capacidade instalada de mais de 1.200GW. Recentes desenvolvimentos tecnológicos 

(sistemas avançados de transmissão, melhor aerodinâmica, estratégias de controle e operação das 

turbinas etc.) têm reduzido custos e melhorado o desempenho e a confiabilidade dos 

equipamentos. O custo dos equipamentos, que era um dos principais entraves ao aproveitamento 

comercial da energia eólica, reduziu-se significativamente nas últimas duas décadas. Projetos 

eólicos em 2002, utilizando modernas turbinas eólicas em condições favoráveis, apresentaram 

custos na ordem de € 820/kW instalado e produção de energia a €0,04/kWh. (WINDPOWER; 

EWEA; GREENPEACE,2003; WINDFORCE,2003 apud ANEEL). 

Conforme tabela 7.0, a seguir, podemos observar os valores dos custos de 

investimento/Kw por fonte de geração de energia elétrica. 
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Tabela 7.0. Custos de investimentos referenciais na geração de energia elétrica. 
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE/ Plano Nacional de Energia 2030. 

 
Estes valores foram discutidos e analisados no Plano Nacional de Energia 2030 

elaborado pela EPE e divulgado em 2007. Considerando a expansão do parque gerador indicada, 

estima-se que os investimentos globais na geração de energia elétrica, entre 2005 e 2030, possam 

atingir US$ 168 bilhões, dos quais US$ 117 bilhões (70%) em usinas hidroelétricas de grande 

porte, US$ 22 bilhões (13%) em fontes de geração alternativa, US$ 17 bilhões (10%) em 

termelétricas convencionais e US$ 12 bilhões (7%) em centrais nucleares. 

4.7.1 Custos do projeto eólico 
 

No programa RETScreen International, que é uma ferramenta de decisão 

desenvolvida pela CANMET Energy Diversification Research Laboratory (CEDRL), podemos 

encontrar um roteiro para os custos associados a um projeto eólico, com a contribuição de mais 

de 89 especialistas da indústria, governo e academias. O núcleo da ferramenta consiste de um 

programa para análise de projetos de energias renováveis integrados e padronizados que pode ser 

usado em um alcance mundial para avaliar a produção de energia, custos de ciclos de vida e 

redução da emissão de gases do efeito-estufa para vários tipos de tecnologias de energia 

renovável. RETScreen é disponível livre de encargos pelo governo do Canadá.( RETSCREEN 

apud CARVALHO,2003)  

Uma estrutura detalhada do programa de custos iniciais e anuais do projeto eólico 

RETScreen International está contida no anexo A. 
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Para Beurskens (2001 apud CARVALHO, 2003), existem outros custos que exercem 

influencia sobre o valor da eletricidade gerada por turbinas eólicas, desta forma: 

� Velocidade média do vento no local escolhido na altura do cubo; 

� Disponibilidade; 

� Tempo de vida - o tempo de vida para turbinas eólicas modernas é de 20 anos. No 

entanto, isto não exclui a necessidade de substituição de certos componentes após 

um determinado período: óleo para caixa de engrenagens e freios são substituídos 

em intervalos entre 1 a 3 anos, partes do sistema de acompanhamento da direção do 

vento são trocados em intervalos de 5 anos e componentes expostos a fadigas, como 

mancais, são trocados na metade do tempo de vida do projeto; 

� Período de amortização  

� Taxa de juros 

No que afirma Bezerra (2002 apud CARVALHO,2003), a principal crítica que pode 

ser feita à formulação do RETScreen é que a estrutura de custos proposta pode ser adequada para 

um país industrializado mas apresenta aspectos que podem não ser significativos para um país 

em desenvolvimento como o Brasil. 

Com o objetivo de oferecer um quadro mais próximo à realidade brasileira, uma 

estrutura dos custos iniciais é apresentada na tabela 8.0 para um parque eólico de 100 MW. 

 

Estrutura 

proposta 

Estrutura do 

RETScreen 

Custos propostos           

(% do total) 

Custos do 

RETScreen              

(% do total) 

1 Equipamentos Equipamentos 86% 79,2% 

2 Desenvolvimento 

Estudo de Viabilidade 

Desenvolvimento 

Engenharia 6% 1,2% 

3 Construção Balanço da planta 6% 12,1% 

4 Contingências Outros 2% 7,5% 

Tabela 8.0: Custos iniciais para parque eólico de 100 MW 
Fonte: Seminário de Energia Eólica, 2001 apud Carvalho,2003 
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4.8 Aspectos socioambientais da geração eólica 
 

Segundo a SEINFRA (Atlas do potencial eólico do estado do Ceará, 2001), a 

expansão da geração elétrica, que envolve massivos investimentos com abrangência nacional, 

sempre traz impactos sócio-econômicos associados à tecnologia adotada. Entre as externalidades 

comprovadas da tecnologia eólica, destacam-se: 

� Geração de empregos: quantidade com qualidade. No caso da tecnologia eólica, 

predomina a atividade industrial na produção das turbinas. Entre os componentes 

cuja manufatura mais absorve mão de obra qualificada estão as pás em materiais 

compostos, e os geradores elétricos. Quando a expansão do aproveitamento eólio-

elétrico ocorre em escala, geram-se empregos em um leque amplo de atividades 

associadas, com predomínio daquelas que requerem treinamento e qualificação. 

� Fixação de tecnologias: Uma turbina eólica engloba um amplo leque de 

atividades, algumas das quais capacitam recursos humanos em tecnologias de 

múltiplas aplicações: técnicas aeronáuticas na fabricação de estruturas leves e rígidas 

em fibras de vidro, montagem, operação, desenvolvimento e manutenção de software 

e hardware de automatização industrial, etc. 

� Arrendamento de terras para usinas eólicas: ao mesmo tempo em que uma usina 

eólica pode coexistir harmoniosamente com atividades agropecuárias. 

 

Para a ANEEL (Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 2005), a geração de energia 

elétrica por meio de turbinas eólicas constitui uma alternativa para diversos níveis de demanda. 

As pequenas centrais podem suprir pequenas localidades distantes da rede, contribuindo para o 

processo de universalização do atendimento. Quanto às centrais de grande porte, estas têm 

potencial para atender uma significativa parcela do Sistema Interligado Nacional (SIN) com 

importantes ganhos: contribuindo para a redução da emissão, pelas usinas térmicas, de poluentes 

atmosféricos; diminuindo a necessidade da construção de grandes reservatórios; e reduzindo o 

risco gerado pela sazonalidade hidrológica, à luz da complementaridade citada anteriormente. 

Entre os principais impactos socioambientais negativos das usinas eólicas destacam-

se os sonoros e os visuais. Os impactos sonoros são devidos ao ruído dos rotores e variam de 

acordo com as especificações dos equipamentos (ARAÚJO, 1996 apud ANEEL, 2005). Segundo 

o autor, as turbinas de múltiplas pás são menos eficientes e mais barulhentas que os 

aerogeradores de hélices de alta velocidade. A fim de evitar transtornos à população vizinha, o 
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nível de ruído das turbinas deve atender às normas e padrões estabelecidos pela legislação 

vigente. 

Os impactos visuais são decorrentes do agrupamento de torres e aerogeradores, 

principalmente no caso de centrais eólicas com um número considerável de turbinas, também 

conhecidas como fazendas eólicas. Os impactos variam muito de acordo com o local das 

instalações, o arranjo das torres e as especificações das turbinas. Apesar de efeitos negativos, 

como alterações na paisagem natural, esses impactos tendem a atrair turistas, gerando renda, 

emprego, arrecadações e promovendo o desenvolvimento regional. 

Entretanto, segundo destaca Carvalho, (2003), a emissão de ruído constitui algo 

subjetivo, pois se por um lado o proprietário de uma turbina eólica interpreta o ruído como sinal 

de prosperidade, o vizinho pode entender como sinal de perturbação, assim como o impacto 

visual, enquanto uns enxergam os parques eólicos como símbolos de energia limpa e sustentável, 

outros os consideram como destruidores de paisagens. 

Outro impacto negativo das centrais eólicas é a possibilidade de interferências 

eletromagnéticas, que podem causar perturbações nos sistemas de comunicação e transmissão de 

dados (rádio, televisão etc.) (TAYLOR, 1996 apud ANEEL,2005). De acordo com este autor, 

essas interferências variam muito, segundo o local de instalação da usina e suas especificações 

técnicas, particularmente o material utilizado na fabricação das pás. Também a possível 

interferência nas rotas de aves deve ser devidamente considerada nos estudos e relatórios de 

impactos ambientais (EIA/RIMA). 

Com a utilização de ferramentas computacionais de planejamento que apresente 

banco de dados sobre a fauna também possibilita a redução dos riscos de mortandade de 

pássaros através de colisões nas turbinas eólicas. Segundo MANWELL (2002 apud 

DUTRA,2007), alguns critérios adotados na fase inicial de projeto podem reduzir 

significativamente as probabilidades de ocorrência de mortandades de pássaros em turbinas 

eólicas tais como: evitar corredores migratórios, evitar instalações de plantas eólicas em micro-

habitats ou reservas; uso de torres apropriadas e o uso de transmissão de energia de forma 

subterrânea. Apesar dos dois exemplos mais críticos de mortalidade de pássaros por impactos 

devido a turbinas eólicas em Altamont Pass Califórnia - USA e La Tarifa – Espanha onde o 

planejamento dos projetos não levou em consideração as rotas migratórias (BIRDLIFE, 2003; 

SEGRILLO, 2003; WEC, 1993 apud DUTRA, 2007), a questão da mortalidade de pássaros é 

sujeita à grande discussão (YOUTH, 2003, EWEA, 2004 apud DUTRA,2007). A Western 

EcoSystems Technology Inc. (2001) mostra estudos que entre 100 milhões e 1 bilhão de aves 

mortas nos Estados Unidos são provenientes de colisões em estruturas artificiais como veículos, 
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prédios, janelas e torres de comunicação e transmissão de energia. Os valores apontados para 

plantas eólicas representam cerca de 0,01 a 0,02% das mortalidades anuais de pássaros nos 

Estados Unidos.  

Apesar de ser um percentual reduzido, a questão dos pássaros pode ser minimizada 

através de boas práticas já consagradas (EWEA, 2004; UNITED NATIONS, 2002; EU Directive 

85/337/EEC apud DUTRA, 2007). 

4.9 Aspectos Econômicos x Ambientais da geração eólica  
 
Nos países em desenvolvimento, conversores eólicos, caracterizados por um baixo 

impacto no meio ambiente, podem exercer um grande papel na construção de sistemas 

energéticos com baixas emissões de carbono. Visando o levantamento de tal potencial, estudo 

foi realizado para o litoral dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. Estes estados são 

responsáveis por cerca de 68% das potências dos parques eólicos autorizados pela ANEEL no 

Brasil. 

Para este estudo, destacado em Carvalho (2003), foi considerada uma porcentagem 

de 20% da área ao longo da costa do Ceará (573Km de costa x 2Km de largura) e do Rio Grande 

do Norte (450Km de costa x 2Km de largura) para a construção de parques eólicos. Isso 

significa uma área total de 409,2 Km2. O número adotado de turbinas eólicas por quilômetro 

quadrado é 22, de acordo com valores assumidos pelo Governo do Ceará (em audiência pública 

realizada na Federação das Indústrias do Estado do Ceará-FIEC,24/10/2000). Isso conduz a 

aproximadamente 9.000 turbinas; na tabela 9.0 estão listados estes valores e outros dados de 

entrada usados no programa. 

Dados de entrada Valor 

Velocidade média anual do vento 9,3 m/s 
Altura da medição do vento 40 m 
Fator de forma 4,0 
Expoente de camada limite 0,13 
Pressão atmosférica média 191,3 KPa 
Temperatura anual média 27C 
Tipo de rede Rede Central 
Número de turbinas 9.000 
Perdas de alinhamento 15% 
Perdas por sujeira nas pás 5% 
Perdas por parada 5% 
Outras perdas 5% 

 
Tabela 9.0: Dados de entrada usados no programa RETScreen 

Fonte: RETSCREEN apud Carvalho, 2003. 
 

Foram consideradas turbinas com potência nominal de 600KW; isso significa uma 

capacidade total de parques eólicos da ordem de 5,4 GW. Considerando ajustes devido à pressão 
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e à temperatura locais e reduções devido às perdas, a energia anual entregue estimada é de 18,5 

TWh. Este valor corresponde a aproximadamente 23% da energia esperada a ser produzida na 

Europa através de parques eólicos em 2010; baseado na energia entregue o modelo calcula um 

fator de capacidade de 39%. Considerando perdas na transmissão e distribuição de 10%, chega-

se a um valor anual de 16,6 TWh entregue ao usuário. 

Usando a planilha de análise de redução de emissão de GEE do RETScreen, uma 

termoelétrica a gás natural é considerada como sistema de referencia a ser substituído por parque 

eólicos; para este caso de referencia os dados principais estão listados na tabela 10.0. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabela 10.0: Dados da termoelétrica a gás natural a ser substituída (caso de referência) 

Fonte: RETSCREEN apud Carvalho, 2003. 
 

Com base no valor anual entregue ao usuário pelos parques eólicos (16,638 TWh) e 

o fator de emissão de GEE da termoelétrica a gás natural (502 Kg CO2/MWh) é calculada uma 

redução de emissão anual de GEE de 8,352 x 106 toneladas de CO2.  

O preço da tonelada de CO2 pode variar entre US$ 0,25 e US$ 10, dependendo da 

qualidade da redução de emissões e das exigências de quem compra.( DRUMMOND,2002 apud 

CARVALHO,2002). Considerando um cenário de preço com a tonelada de CO2 permanecendo 

abaixo de US$ 10, um valor máximo de US$ 83 milhões por ano é esperado para os participantes 

do mercado de emissões de GEE nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte. 

Um projeto de geração de energia eólica pode ser incrementado por variáveis muitas 

vezes desconhecidas ou pouco exploradas na nossa realidade nacional. É necessário interagir de 

forma global e fazer valer das vantagens existentes desta possível solução para a realidade 

energética brasileira. 

Se fizermos um simples cálculo com os dados apresentados há pouco por Carvalho 

(2003), veremos que o tempo de recuperação do capital investido em energia eólica pode ser 

acelerado pela inclusão do projeto nos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. Desta forma, 

ainda utilizando o exemplo dado, temos que para cada TWh gerado durante um ano, teremos um 

ganho de no máximo de US$ 5 milhões devido à venda de “energia limpa” no mercado de 

emissões.  

Tipo de combustível Gás natural 
Fator de emissão de CO2 56,1 Kg/GJ 

Fator de emissão de CH4 0,003 Kg/GJ 

Fator de emissão de NO2 0,001 Kg/GJ 

Eficiência de conversão 45% 

Perdas de transmissão e distribuição 10% 

Fator de emissão de GEE 502 Kg CO2/MWh 
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05 - Crescimento Econômico e Consumo de Energia 
 

Há uma correlação nítida, bastante generalizada, entre a evolução da produção global 

(medida pelo Produto Interno Bruto-PIB) e o correspondente consumo global de energia. 

Cumpre registrar que não são precisas as comparações internacionais, em termos da relação 

entre a quantidade de energia e o PIB, tendo em vista que, além das dificuldades da avaliação de 

equivalências energéticas, introduzem-se taxas de conversão de moedas e índices de preços 

internos quase sempre discutíveis. As tendências dessa relação são, porém, ilustrativas, desde 

que tomadas como indícios de ordem de grandeza. Elas mostram que desde 1970 a intensidade 

do consumo energético no PIB reduziu-se continuadamente. Apesar da desaceleração de seu 

crescimento econômico, a partir de 1980, o Brasil foi um dos países que menos reduziram a 

intensidade do consumo de energia, em virtude do seu estágio de desenvolvimento (LEITE, 

1997). 

Há que registrar também uma distinção entre os países em desenvolvimento e aqueles 

de industrialização antiga. Estes últimos passaram por todas as fases de inovação tecnológica e 

do emprego da energia. Neles se manteve, durante muito tempo, estreita relação entre o 

crescimento do produto interno de bens e serviços e o consumo de energia. A partir de certo 

estágio de industrialização e do nível de renda da população, estando plenamente atendidas as 

necessidades fundamentais, o consumo de energia passou a crescer mais lentamente que o PIB, 

não havendo, no entanto, evidência de um padrão uniforme de comportamento. A crise do 

petróleo dos anos 70 os alcançou, portanto, quando já não era tão forte a pressão por mais 

recursos energéticos. (Idem) 

Ao contrário, nos países em desenvolvimento como o Brasil, que ainda não atendeu 

das necessidades elementares de grande parte de sua população, o crescimento da demanda de 

energia tende a permanecer elevado. Dentre os países em desenvolvimento há ainda uma 

variedade de situações específicas, que resultaram das respectivas políticas de industrialização e 

de energia. (Idem) 

O estudo do comportamento para o Consumo de Energia Elétrica no estado do Ceará 

entre 1985 e 2004 busca explicitar e prever a necessidade de oferta de energia em resposta ao 

crescimento econômico. Para tanto, foram selecionadas as seguintes variáveis explicativas: 

Produto Interno Bruto do estado do Ceará (PIBCE), Tarifa Média de Energia Elétrica Nacional 

(TRF), número de Domicílios per capita do estado do Ceará (DOM/POP) e uma variável dummy 

que visa captar o efeito de mudanças estruturais ocorridas na série de dados. De posse destas 

variáveis, foram estimados três modelos econométricos base a serem discutidos adiante. 
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Para uma melhor apresentação dos dados dividir-se-á esta seção em dois segmentos: 

em um primeiro momento discutir-se-á a base de dados e, posteriormente, apresentar-se-á os 

modelos econométricos e suas previsões. 

5.1 Base de Dados 
 

As informações relativas às variáveis utilizadas no estudo foram obtidas através da 

consulta de vários órgãos de esfera nacional e regional, tais como o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, o Instituto de Pesquisa Econômica – IPEA, Fundação Getúlio 

Vargas – FGV, Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará – IPECE e da Companhia Energética do Estado do Ceará – 

COELCE. 

Como citado, todos os dados utilizados foram retirados de fontes oficiais e referem-se 

a valores reais. Pela impossibilidade de coleta de algumas informações, muitas vezes 

inadequadas pela natureza do estudo e também por não adequação aos parâmetros requeridos 

neste estudo, trabalhou-se com o período de 1985 a 2004. Os dados que contém valores 

monetários, foram atualizados para valores em reais de 2004 considerando a inflação do IGP-DI 

da Fundação Getúlio Vargas. O PIB do Ceará foi deflacionado para valores de 2004 pelo deflator 

implícito do PIB. As séries das variáveis utilizadas estão contidas na tabela 11.0. 

Ano CEECE
1
 DOM2 Pop CE3 Trf4 PIBCE5 

1985 2,119 1,169 5,836 80,27691 12,524 
1986 2,401 1,199 5,92 105,2118 13,306 
1987 2,242 1,229 6,004 81,44985 12,858 
1988 2,448 1,26 6,089 55,5295 13,631 
1989 2,666 1,291 6,176 30,78903 13,978 
1990 2,921 1,324 6,264 59,32953 13,731 
1991 3,215 1,357 6,353 50,22264 15,685 
1992 3,323 1,392 6,459 49,92998 15,62 
1993 3,569 1,429 6,566 38,76054 16,297 
1994 3,631 1,466 6,675 71,37551 17,842 
1995 4,034 1,505 6,786 93,8197 19,071 
1996 4,429 1,545 6,81 107,2629 20,332 
1997 4,778 1,586 6,943 110,0992 21,121 
1998 5,396 1,816 7,036 114,0542 21,572 
1999 5,7 1,88 7,128 105,2549 21,141 
2000 5,845 1,758 7,431 108,5 20,799 
2001 5,435 1,894 7,576 122,88 21,581 
2002 5,591 1,888 7,68 143,05 24,425 
2003 5,999 1,978 7,783 167,15 28,425 
2004 6,283 2,053 7,999 197,35 33,26 

Tabela 11.0 – Série de dados utilizados nos modelos econometricos. 
 
 

1. CEECE: Consumo de Energia Elétrica do Estado do Ceará. Valores em milhares de Gwh. 
2. DOM: Número de domicílios do Estado do Ceará. Valores em milhões. 
3. PopCE: População do Estado do Ceará. Valores em milhões. 
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4. Trf: Tarifa Média Total Brasileira(R$/Mwh). Valores em reais de 2004. 
5. PIBCE: PIB do Estado do Ceará. Valores em bilhões, em reais de 2004. 

 

Para um melhor detalhamento da importância de cada variável escolhida para compor 

o estudo, seguem abaixo suas características e particularidades. 

Produto Interno Bruto: 

Historicamente, a evolução do consumo de energia elétrica está diretamente 

relacionada com o crescimento do PIB, tanto a nível nacional como a nível regional, tornando 

essa variável indispensável para o modelo.   

Espera-se que essa variável tenha uma elasticidade positiva com o consumo de 

energia elétrica. A variável PIB do Ceará será representada nesse trabalho como PIBCE. 

Tarifa Média Total Brasileira: 

Reajustes na tarifa afetam o consumo de energia elétrica mais de forma indireta do 

que de forma direta. Indústrias conseguem readequar processos produtivos, promover melhorias 

na eficiência dos equipamentos, mas ainda assim grande parte de reajustes no valor da tarifa de 

energia elétrica acabam sendo refletidos no preço do produto final, o que de forma indireta entra 

no espiral de aumento de custos, repasse de preços, aumento de inflação, aumento das taxas de 

juros, etc. 

Consumo de Energia Elétrica do Estado do Ceará: 

Esta variável será utilizada como variável dependente, porém em alguns modelos ela 

será auto-regressiva, ou seja, os dados defasados servirão para justificar o modelo no período em 

estudo.  

Domicílios: 

Esse dado reflete a quantidade de domicílios no Estado do Ceará ao longo dos anos. 

Para essa variável, é esperado uma elasticidade positiva, haja vista que quanto maior a 

quantidade de residências, maior será a quantidade de consumidores, eletrodomésticos e, 

consequentemente, maior o consumo de energia elétrica. Essa variável será representada nesse 

trabalho como DOM. 

 

População  

Será analisada a influência da população do estado no consumo, visto que há uma 

tendência de quanto mais pessoas existentes, maior o consumo de energia elétrica. Deve-se 

lembrar que a realidade brasileira ainda não disponibiliza energia elétrica para todos os cidadãos. 

A variável está representada como POPCE. 
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Dummy 

No início da década de 90 com o objetivo de atenuar os índices de inflação, foi 

anunciado o Plano Collor que confiscou as poupanças da economia Brasileira. Em 1994, com o 

mesmo objetivo de conter a inflação, porém com uma proposta mais robusta de promover um 

crescimento na economia e estimular a indústria brasileira, foi lançado o Plano Real, que baixou 

bruscamente os índices de inflação.  

Em 2001 a população brasileira sofreu o “apagão elétrico”, onde todos tiveram que 

racionar energia para não acabar com os baixos níveis dos reservatórios energéticos que tinham 

sido provocados pelo longo período de estiagem.  

Face a esta realidade da economia brasileira, resolveu-se utilizar uma dummy para os 

anos de 1992, 1995 e 2001. 

5.2 Metodologia e resultados  
  

 Nos modelos econométricos serão utilizadas variáveis estocásticas que possuem uma 

distribuição de probabilidade. A base de dados é composta por séries temporais, ou seja, 

coletadas, ao longo de um intervalo de tempo. Os dados coletados foram não-experimentais, ou 

seja, dados onde o pesquisador não possui controle direto sobre os outros fatores que por ventura 

possam influenciar nos resultados.  

5.2.1 Modelos Econométricos  
 

 Três modelos econométricos base com diferentes técnicas darão suporte ao estudo: o 

primeiro consiste em um modelo tipo ARMA (Auto Regressive Moving Average) estimado com 

erros robustos, baseado na matriz de Newey-West e os outros dois são modelos vetoriais auto-

regressivos – um primeiro que incorpora a equação do modelo ARMA anterior e o outro uma 

segunda especificação que controla apenas para os períodos de possíveis quebras estruturais na 

atividade econômica cearense. Conjuntamente, a magnitude e significância dos coeficientes 

estimados nas duas primeiras especificações darão robustez aos resultados e permitirão a 

utilização das duas especificações para realização de previsão. Finalmente realizaremos um 

comparativo entre tais resultados e os da terceira especificação. 

 

 

As especificações selecionadas seguem abaixo: 

 



 59 
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onde:  

≡)log(ceece  logaritmo do consumo de energia elétrica no estado do Ceará; 

≡)log( pibce  logaritmo do Produto Interno Bruto em termos reais no estado do   

Ceará; 

≡trf  Tarifa de energia elétrica; 

≡dompc  relação domicílios per capita do estado do Ceará. 

e, na especificação VAR: 
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 representando o vetor de variáveis dependentes, no caso   

consumo de energia elétrica e Produto Interno Bruto no estado do Ceará; 

A ordem "k" correspondente ao nível de defasagem do VAR será determinada a 

partir da minimização do critério de informação de Schwarz.   

Os passos para realização do processo de inferência do modelo VAR serão então os 

seguintes:  

i. Escolha das variáveis para definição do modelo VAR a ser estimado; 

ii. Definição do lag ótimo de acordo com o critério de Schwarz; 

iii. Realização de previsão para período(s) à frente; 

iv. Comparação e escolha do melhor modelo a partir da minimização do erro 

quadrático médio para as previsões realizadas. 

As especificações permitem analisar como a taxa de crescimento da energia reage ao 

crescimento do Produto Interno Bruto, em pontos percentuais, ou seja, temos medidas em termos 

de elasticidades e a limitação da amostra fará com que os testes de robustez para os dois modelos 

sejam realizados a partir da comparação das estimativas entre os dois modelos. 

5.2.2 Resultados das especificações propostas 
 

Os resultados foram plotados com a utilização do software Eviews.  
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Segundo Gujaratti (2000 págs. 409, 752 e 753), o esquema ARMA é assim 

considerado, já que é uma combinação do esquema auto-regressivo com o esquema de média 

móvel. O termo auto-regressivo se deve à aparência do valor defasado da variável dependente no 

lado direito e o termo vetor se deve ao fato de que estamos lidando com um vetor de duas (ou 

mais) variáveis. Nestes modelos, algumas variáveis são tratadas como endógenas e outras, como 

exógenas ou predeterminadas (exógenas mais endógenas defasadas). 

 

5.2.2.1 Especificação ARMA com erros robustos 

 

Nesta especificação como citada anteriormente utilizou-se as variáveis de consumo 

de energia elétrica no estado do Ceará, Produto interno bruto do estado, Tarifa Média Brasileira 

e a relação per capita do número de domicílios no estado. 

Podemos observar (tabela 12.0) que as elasticidades tiveram uma indicação 

satisfatória, visto que o CEECE no período anterior terá uma elasticidade positiva em relação ao 

período em estudo, bem como o PIBCE. A tarifa média brasileira terá elasticidade negativa 

como já era esperado, pois espera-se que com o aumento da tarifa de energia elétrica, o 

consumidor terá a tendência de reagir consumindo um pouco menos, neste caso, podemos 

observar também pela magnitude do coeficiente. 

A variável de domicílios per capita, também comportou-se como esperado, visto que 

com o aumento deste valor a tendência é que aumente o consumo de energia. Podemos 

confirmar esta afirmação observando a magnitude do coeficiente desta variável para com o 

modelo em estudo.   
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Tabela 12.0 – Especificação ARMA com erros robustos 
Fonte: Simulação utilizando o programa Eviews. Elaboração do autor. 

 
De acordo com o resultado encontrado vimos que o R2 ajustado possui uma elevada 

significância de 98,04%. 

  
5.2.3 Especificação VAR 1 

 
Conforme dito anteriormente, este é um modelo vetorial auto-regressivo que 

incorpora a equação do modelo ARMA. Desta forma, as variáveis utilizadas já são conhecidas 

conforme especificação ARMA no item anterior. 

 

5.2.3.1 – Nível de Defasagem ótimo: 

 

Para encontrar o nível de defasagem ótimo, utilizou-se o critério de Schwarz. 

Conforme os resultados plotados (tabela 13.0), foi encontrado o lag ótimo como sendo de 1(um): 

Dependent Variable: LCEECE 

Method: Least Squares 

Date: 11/04/07   Time: 23:39 

Sample (adjusted): 1986 2004 

Included observations: 19 after adjustments 

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=2) 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
C -1.221683 0.503064 -2.428483 0.0292 

LCEECE(-1) 0.604569 0.119675 5.051754 0.0002 

LPIBCE(-1) 0.496489 0.237031 2.094617 0.0549 

TRF(-1) -0.001073 0.000653 -1.643323 0.1226 

DOM/POP 2.074187 1.069889 1.938693 0.0730 
     
R-squared 0.984777 Mean dependent var 1.381244 

Adjusted R-squared 0.980428 S.D. dependent var 0.347966 

S.E. of regression 0.048681 Akaike info criterion -2.986124 

Sum squared resid 0.033178 Schwarz criterion -2.737588 

Log likelihood 33.36818 F-statistic 226.4149 

Durbin-Watson stat 2.722398 Prob(F-statistic) 0.000000 
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VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: LCEECE LPIBCE     
Exogenous variables: C TRF(-1) DOM/POP    
Date: 11/04/07   Time: 23:51     
Sample: 1985 2004      
Included observations: 17     

       
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
0  34.29737 NA   0.000124 -3.329102 -3.035027 -3.299870 

1  62.31983   39.56112*   7.54e-06*  -6.155274*  -5.665148*  -6.106554* 

2  64.64713  2.738007  9.83e-06 -5.958486 -5.272311 -5.890279 

3  67.69745  2.870890  1.26e-05 -5.846759 -4.964534 -5.759064 
       

 * indicates lag order selected by the criterion    
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

Tabela 13.0 – Definição do Lag ótimo do modelo VAR1. 
Fonte: Simulação utilizando o programa Eviews.  

 

5.2.3.2 A Estabilidade do VAR: 

Devemos lembrar que as variáveis CEECE e PIBCE são consideradas endógenas no 
vetor auto-regressivo e as demais como sendo exógenas. A seguir, os dados do teste de 
estabilidade (tabela 14.0):  
 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: LCEECE LPIBCE  
Exogenous variables: C TRF(-1) DOM/POP  
Lag specification: 1 1 
Date: 11/05/07   Time: 10:32 

  
Root Modulus 

  1.223144 1.223144 
0.694945 0.694945 

  
 Warning: At least one root outside the unit circle. 
 VAR does not satisfy the stability condition. 

Tabela 14.0 – Verificação da estabilidade do modelo VAR1. 
Fonte: Simulação utilizando o programa Eviews.  

 

Os resultados demonstram que o modelo VAR estimado não é estável, entretanto, a 

tabela a seguir demonstra que pode existir até duas relações de cointegração entre energia e PIB 

se assumirmos que as séries possuem em comum a tendência linear e intercepto. Este último 

resultado nos permite estimar o VAR em nível (tabela 15.0). 
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Date: 11/05/07   Time: 10:34    

Sample: 1985 2004    

Included observations: 18    

Series: LCEECE LPIBCE     

Exogenous series: TRF(-1) DOM/POP    

Warning: Rank Test critical values derived assuming no exogenous series 

Lags interval: 1 to 1    

 Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 
      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 0 2 2 

Max-Eig 0 0 0 0 0 

 *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  
Tabela 15.0 – Estimativa do modelo VAR1 em nível. 

Fonte: Simulação utilizando o programa Eviews. 
 

Na tabela baixo, podemos observar os resultados da regressão do modelo VAR1 – 

com vetores auto-regresivos (tabela 16.0). 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 11/05/07   Time: 00:01 

 Sample (adjusted): 1986 2004 

 Included observations: 19 after adjustments 

t-statistics in [ ] 

 LCEECE LPIBCE 
   

LCEECE(-1)  0.604569 -0.112599 

 [ 4.28041] [-0.65580] 
   

LPIBCE(-1)  0.496489  1.313519 

 [ 2.26214] [ 4.92314] 
   

C -1.221683 -0.451201 

 [-2.48034] [-0.75356] 
   

TRF(-1) -0.001073  0.000174 

 [-1.91902] [ 0.25559] 
   

DOM/POP  2.074187 -1.150746 

 [ 1.27870] [-0.58357] 

 R-squared  0.984777  0.961901 

 Adj. R-squared  0.980428  0.951015 

 Sum sq. resids  0.033178  0.049029 

 S.E. equation  0.048681  0.059178 

 F-statistic  226.4149  88.36506 

 Log likelihood  33.36818  29.65806 

 Akaike AIC -2.986124 -2.595585 

 Schwarz SC -2.737588 -2.347048 
Tabela 16.0 – Simulação da regressão do modelo VAR1. 

Fonte: Simulação utilizando o programa Eviews.  
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Os sinais dos coeficientes encontrados, bem como sua magnitude confirmam as 

relações existentes com o modelo e a lógica econômica. O R2 ajustado também nos mostra um 

elevado índice de representatividade, sendo de 98,04%. 

5.2.4 Interpretações dos modelos ARMA e VAR1  
 

Os resultados do modelo ARMA estimado com erros robustos são corroborados 

pelas estimativas do modelo VAR, inclusive na magnitude dos coeficientes. Vemos então que, 

para o período analisado, um crescimento de 1% no Produto Interno Bruto cearense implicaria 

em um crescimento de 0,5% no consumo de energia no período seguinte. Considere então que a 

oferta de energia seja insuficiente, então este fato estaria impedindo a manutenção da trajetória 

de crescimento. 

A partir dos resultados do modelo 2 (VAR 1) analisaremos, entre 1987 e 2004, o 

consumo potencial de energia elétrica de acordo com o crescimento econômico no período 

anterior vis à vis o consumo verificado. A hipótese por trás seria que a oferta insuficiente de 

energia pode ser a causa de um consumo de energia verificado inferior ao potencial. O gráfico 

7.0, a seguir, explicita os resultados: 

 

Taxa de Crescimento Efetiva do Consumo de Energia Elétrica 
e Potencial Requerido de acordo com o Crescimento 

Econômico Verificado
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Gráfico 7.0 – Taxa de crescimento efetiva do consumo de energia elétrica e potencial requerido de acordo 
com o crescimento econômico verificado. (ARMA x VAR1). 
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Como podemos observar, alguns pontos merecem destaque nos comentários a 

respeito do comportamento do modelo e da relação entre a situação econômica do país nestes 

períodos, a saber: 

 

i) Em 1992; 

Podemos atribuir ao comportamento da economia no ano de 1992, o fato de no 

cenário internacional, no início dos anos 90 a invasão do Kuwait pelo Iraque e no 

cenário nacional, o plano Collor ter sido anunciado. 

Os Estados Unidos entraram em forte recessão de 1990 a 1991, tendo uma variação 

negativa no PIB. A principal justificativa foi devido a uma mudança adversa no 

consumo da população, pelo fato de ter baixado o índice de confiança do 

consumidor, que leva em conta o grau de confiança entre a situação econômica do 

país atual e futura, desde as oportunidades de emprego até a expectativa de renda 

familiar nos próximos seis meses.  

No âmbito nacional, o Brasil encontrava-se com elevados índices de inflação como 

podemos verificar no gráfico 8.0 do índice de inflação médio, que teve seus maiores 

índices nos primeiros anos da década de 90. O PIB do estado do Ceará de 1990 para 

1991 aumentou em 14,2%, o maior aumento verificado durante a década de 90. 

Estes valores refletem diretamente no modelo em questão, visto que, como estamos 

levando em conta o potencial requerido, os valores dos períodos defasados entram 

no cálculo, conforme equação abaixo:       
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Desta forma, para o potencial requerido no período de 1992, os valores do PIB de 

1991 e 1990 são utilizados, bem como o coeficiente encontrado na regressão dos 

modelos.  

Durante os anos de 1990 a 1992, a indústria Brasileira passou a exportar mais (ver 

tabela 17.0), frente à recessão norte americana e a necessidade de consumo de 

insumos básicos. Com uma queda na inflação (gráfico 8.0), o consumo interno 

brasileiro aumentou, contribuindo para o crescimento dos valores do PIB. 
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Inflação Média % a.m (IPC/INPC/IGP-DI)
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Ano 1990 1991 1992 1993 

Exportações brasileiras 

em Milhões de US$ 
2617,83 2635 2988,5 3216,41 

Tabela: 17 – Exportações Brasileiras em Milhões de US$. 
Fonte: SECEX/FGV DADOS. Adaptação do autor. 

 

Com relação à taxa efetiva de consumo de energia elétrica no período de 1991 e 

1992, podemos dizer que houve um decréscimo desta, porém se observarmos em 

valores absolutos do consumo, estes se mantém praticamente idênticos sofrendo um 

leve aumento. Este fato deve-se ao fato de ter sido o período compreendido entre o 

início do plano Collor, do aumento de inflação e da fase que antecede o plano Real. 

Caracterizando-se em uma época de estabilização dos valores do PIB e do consumo 

de energia. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 8.0 - Inflação média % a.m no período de 1990 a 2000. 
Fonte: (IPC-FGV/INPC-IBGE/IGP-DI-FGV). Elaboração do autor. 

 

 

ii) Em 1995; 

O “boom” da atividade industrial no Brasil foi reflexo da implantação do Plano Real 

no início de 1994. Observou-se uma acentuada valorização do câmbio e uma maior 

abertura da economia, causando uma maior exposição da produção nacional à oferta 

de bens e serviços de origem externa, o que contribuiu para o combate à inflação, a 

retomada da classe industrial e uma certa estabilização da economia. 
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Neste período observa-se através do gráfico 7.0 uma grande defasagem entre os 

valores da taxa de consumo efetivo de energia elétrica e o potencial efetivo de 

energia, ou seja, a partir desta época, o crescimento do consumo de energia não 

acompanhou a oferta de energia, durante quase meia década.   

O que aconteceria mais tarde foi o que já previam os especialistas, uma falta de 

oferta de energia, mais conhecida como o apagão elétrico. 

 

iii) Em 2001;  

A população brasileira não tinha escolha, participava do racionamento energético 

imposto pelo governo ou simplesmente iria provocar a faltar de abastecimento de 

energia para as atividades básicas da indústria e de outros setores da economia. 

Segundo Pires (2002 págs.17 e 18), o programa de racionamento foi “autogerido”. 

Cada consumidor teve o direito de decidir quando e como cumpriria suas metas de 

redução do consumo. As metas também foram flexíveis, como forma de, em 

primeiro lugar, proteger o pequeno consumidor, e, em segundo lugar, atenuar a crise 

no setor produtivo, para que a produção e o emprego não fossem prejudicados além 

do estritamente necessário.  A energia poupada pelos consumidores durante o 

período de racionamento foi superior a 38 milhões de MWh, sendo 30 milhões de 

MWh somente na Região Sudeste. 

Economicamente falando, a taxa de crescimento da economia foi comprometida, o 

PIB do país cresceu 1,5% no ano de 2001 em relação aos quase 4,5% de crescimento 

do PIB observados no ano anterior. Contribuíram também os efeitos da crise 

Argentina, bem como da crise internacional que se aprofundou na segunda metade 

do ano, em especial após os eventos de 11 de setembro nos EUA. 

No gráfico 7.0, podemos observar uma queda brusca do consumo de energia neste 

período, chegando a ficar abaixo da linha do potencial requerido de energia. Os 

efeitos diretos do racionamento permaneceram até o ano de 2002, onde após este 

período, a situação tenderia a se normalizar devido às medidas emergenciais que o 

governo adotou para a oferta de energia. 

 
iv) A partir de 2003; 

 

Segundo Miranda (2004, página 50), no final de 2003 e início de 2004, o Brasil, e 

especialmente o Nordeste, esteve novamente na eminência de um novo apagão, 
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semelhante ao ocorrido em 2001. O governo federal foi obrigado a solicitar o 

funcionamento das Usinas Térmicas Emergenciais, gerando um alto custo para o 

país.  

Observamos ainda neste período, um descompasso em relação ao crescimento no 

consumo de energia elétrica e a necessidade ofertada. Ao final do ano de 2004, 

podemos observar que, segundo o modelo, deve-se aumentar a oferta de energia para 

os anos seguintes, face às tendências econômicas do país e do crescente consumo de 

energia principalmente pelos setores industriais e residenciais, onde cada vez mais 

está sendo incluído nos programas de utilização da rede elétrica, devido aos 

freqüentes incentivos governamentais como Projeto São José, Energia para todos, 

dentre outros.  

 

5.2.4.1 Previsão com o modelo VAR1  

 

Esta etapa consiste em utilizar os resultados do modelo vetorial autoregressivo 

estimado e realizar previsão para o período 2002-2004 (três passos à frente – o que já é bastante 

dado o reduzido número de observações). Os resultados seguem abaixo em um comparativo com 

o consumo efetivamente ocorrido (gráfico 9.0): 
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Gráfico 9.0 – Previsão do consumo de energia elétrica efetivo e previsto. Modelo VAR1. 
 

 

Note que a previsão do primeiro passo a frente é muito boa, porém a qualidade do fit 

cai à medida em que avançamos, entretanto a tendência ainda se mantém. O modelo continua 

acertando a tendência, mas não foi possível estender ainda mais o horizonte de previsão porque 
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como se trata de um VAR, precisaríamos dos dados das exógenas no período em que estamos 

realizando a previsão.  

5.2.5 Especificação VAR 2 
 

Nesta etapa, utilizamos o período de 1986-2004 (que após o ajuste da defasagem 

ficou 1988-2004) e inserimos uma variável dummy para o período pré-abertura comercial, para o 

ano de 1992, 1995 e 2001. Nestes dois primeiros a justificativa seria o Plano Real e seu impacto 

sobre a atividade econômica e no último o racionamento de energia. Reestimamos o modelo 

vetorial autoregressivo para realizar previsão para o período 2002-2004 e comparar os resultados 

com o modelo VAR1 e o melhor será o que minimiza o erro quadrático médio para as previsões 

entre 2002 e 2004. Segue novamente os procedimentos-padrão. 

5.2.5.1 Nível de defasagem ótimo: 

 

Para encontrar o nível de defasagem ótimo, utilizou-se o critério de Schwarz. 

Conforme os resultados plotados (tabela 18.0), foi encontrado o lag ótimo como sendo de 1(um): 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: LCEECE LPIBCE     
Exogenous variables: C TRF(-1) DUMMY 
DOM/POP    
Date: 11/08/07   Time: 09:30     
Sample: 1988 2004      
Included observations: 17     

       
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

              
0  35.65623 NA   0.000135 -3.253674 -2.861574 -3.214699 
1  66.06062   39.34686*   6.32e-06*  -6.360073*  -5.771923*  -6.301610* 
2  69.36033  3.493808  7.56e-06 -6.277686 -5.493485 -6.199735 
3  71.41973  1.695978  1.14e-05 -6.049380 -5.069129 -5.951942 
       

 * indicates lag order selected by the criterion    
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

Tabela 18.0 – Definição do Lag ótimo do modelo VAR2. 
Fonte: Simulação utilizando o programa Eviews.  
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5.2.5.2 A estabilidade do VAR 

 

Devemos lembrar que neste modelo as variáveis CEECE e PIBCE são consideradas 

endógenas no vetor auto-regressivo e a variável dummy como sendo exógena. A seguir, os dados 

do teste de estabilidade (tabela 19.0):  

 
Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: LCEECE LPIBCE  
Exogenous variables: C DUMMY 
Lag specification: 1 1 
Date: 11/08/07   Time: 09:37 

Root Modulus 
1.198932 1.198932 
0.820545 0.820545 

 Warning: At least one root outside the unit circle. 
 VAR does not satisfy the stability condition. 

Tabela 19.0 – Verificação da estabilidade do modelo VAR2. 
Fonte: Simulação utilizando o programa Eviews.  

 

Os resultados demonstram que o modelo VAR 2 estimado não é estável, entretanto, a 

tabela 20.0, demonstra que podemos justificar a estimação do VAR com raízes unitárias pois 

existem relações de cointegração entre as variáveis que compõe o modelo. 

 

 
Date: 11/08/07   Time: 09:39    
Sample: 1988 2004    
Included observations: 17    
Series: LCEECE LPIBCE     
Exogenous series: DUMMY     
Warning: Rank Test critical values derived assuming no exogenous series 
Lags interval: 1 to 1    

 Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 1 1 1 0 
Max-Eig 1 1 1 0 0 

 *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  
Tabela 20.0 – Estimativa do modelo VAR 2 em nível. 

Fonte: Simulação utilizando o programa Eviews.  
 

 

Na tabela 21.0, a seguir, podemos observar os resultados da regressão do modelo 

VAR 2 – com vetores auto-regresivos. 
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 Vector Autoregression Estimates 
 Date: 11/08/07   Time: 09:36 
 Sample: 1988 2004 
 Included observations: 17 
 t-statistics in [ ] 

 LCEECE LPIBCE 
      

LCEECE(-1)  0.704086 -0.184493 
 [ 8.62546] [-1.25873] 
   

LPIBCE(-1)  0.312368  1.315392 
 [ 2.66742] [ 6.25567] 
   

C -0.425158 -0.599592 
 [-1.79173] [-1.40725] 
   

DUMMY -0.040746 -0.017906 
 [-2.16984] [-0.53104] 
   

 R-squared  0.991163  0.957149 
 Adj. R-squared  0.989124  0.947260 
 Sum sq. resids  0.013487  0.043484 
 S.E. equation  0.032210  0.057835 
 F-statistic  486.0297  96.79223 
 Log likelihood  36.56157  26.61091 
 Akaike AIC -3.830773 -2.660107 
 Schwarz SC -3.634723 -2.464057 

Tabela 21.0 – Simulação da regressão do modelo VAR 2. 
Fonte: Simulação utilizando o programa Eviews. Elaboração do autor. 

 

                    Os sinais dos coeficientes encontrados, bem como sua magnitude confirmam as 

relações existentes com o modelo e a lógica econômica. O R2 ajustado também nos mostra um 

elevado índice de representatividade, sendo de 98,91%. 

5.2.6 Interpretações e previsões com os modelos ARMA, VAR1 e VAR2 
 

A partir dos resultados obtidos nas etapas anteriores, estes foram refeitos e os 

resultados das previsões em um comparativo entre os modelos 1 e 2 (pois as estimativas são 

praticamente as mesmas) com o modelo 3 – sejam a partir do coeficiente estimado para a reação 

do consumo de energia à variação do PIB no período anterior, sejam para as previsões “fora da 

amostra” para o período 2002-2004 – seguem nos dois respectivos gráficos adiante: 
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Consumo de Energia Elétrica Efetivo e Previsto
E.Q.M modelo 1 e 2 = 0,09  -  E.Q.M modelo 3 = 0,04
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Gráfico 10.0 – Previsão do consumo de energia elétrica efetivo e previsto. Modelo 1,2 e 3. 
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Gráfico 11.0: Taxa de crescimento Efetivas do consumo de Energia Elétrica e Potencial requerido de 
acordo com o Crescimento Econômico Verificado (modelos 1,2 e 3). 

 

Podemos observar no gráfico 11.0 que as previsões feitas com o potencial requerido 

para os modelos em estudo apresentam-se bastante semelhantes. Uma maior diferença com o 

crescimento efetivo de energia é observada justamente nos períodos que merecem um destaque 

maior, como o ano de 1992 após a implantação do plano Collor, em 1995 no período após a 

implantação do plano Real, em 2001 na época do racionamento energético e por fim no período 
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de 2003 e 2004, onde os modelos em questão são convergentes entre si, porém divergentes 

quando comparamos com à taxa de crescimento da energia ofertada.  

O potencial requerido de energia possui uma tendência ascendente enquanto que o 

crescimento de energia possui uma tendência decrescente. Esta divergência nos revela a 

necessidade do aumento na oferta de energia para os próximos anos, visto que a demanda 

necessária está cada vez mais crescente, acompanhando o crescimento da economia brasileira. 

A previsão feita por Sales;Giambiagi;Pires, 2002, no texto “As perspectivas do setor 

elétrico após o racionamento” só vem corroborar com esta análise. Na obra, os autores destacam 

que para a obtenção destes resultados, não foram considerados os projetos de construção de 

usinas com base em energias alternativas nem a energia emergencial já contratada pelo governo 

para o período. A análise das tabelas 22.0 e 23.0, permite observar que há um excesso de oferta 

nas regiões Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste até 2004. A partir de 2005, inicia-se um 

desequilíbrio no Nordeste, que se mantém no ano seguinte e passa também a atingir a região 

Sudeste.   

 

 

Tabela 22.0 – Balanço de energia – Sudeste/Centro Oeste 
 

 
Tabela 23.0 – Balanço de energia – Nordeste 

 

A curto e médio prazos a necessidade de aumento da oferta de energia elétrica não 

será apenas realidade destas regiões brasileiras, acima citadas, visto que o crescimento 

econômico tenderá nos anos seguintes a ocupar espaços e regiões dantes sem infra-estrutura e 

recursos, localizados fora dos centros urbanos. Esta nova configuração está relacionada à 

tendência internacional de criar centros polarizados dentro de uma mesma região, aumentando a 

possibilidade de diversidade das atividades econômicas, aliviando os elevados índices 

populacionais dos grandes centros urbanos e contribuindo para um desenvolvimento sustentável.  
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5.3 Simulação do incremento de energia necessária à matriz energética do Ceará  
 

A intenção deste subitem é fazer uma simulação utilizando-se a equação do modelo 

3 (VARMAX 2), com os coeficientes gerados após o estudo econometrico das variáveis, e 

estimar o incremento necessário na matriz energética do estado do Ceará para o ano de 2005. 

Como explicado anteriormente, o modelo em questão é auto-regressivo e para os cálculos serão 

utilizados os valores do PIB e CEECE do ano de 2004, logo, tem-se que: 

                

     
tttt DummyLPIBCELCEECELCEECE ε+−++−= −− 040746,0312368,0704086,0425158,0 11
 

    LCEECE = 1,963493511 

     CEECE = 7,124172012 Gwh   

  

A energia necessária a ser incrementada na matriz energética do estado do Ceará, 

segundo o modelo em questão, é de aproximadamente 7,1242 GWh. Isto significa um aumento 

de 841 MWh de 2004-2005, representando uma taxa de consumo com crescimento de 13,32% 

em relação ao período anterior (2003-2004) que foi de 4,7%.   

A potência dos parques eólicos autorizados pela ANEEL no ano de 2005 em todo o 

Brasil foi na ordem de 6040,7 MW, conforme citado no capítulo 04. O estado do Ceará 

apresenta uma potência de 2023,85 MW deste montante. 

Os valores apresentados indicam que a demanda de energia elétrica para o ano de 

2005 poderá ser suprida por estes projetos eólicos, assim que tiverem concluídos e em operação. 
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06 – Conclusões e Recomendações  
 

 

Este trabalho procurou mostrar a realidade brasileira no que diz respeito à matriz 

energética, em especial no que diz respeito à incorporação de utilização de fontes alternativas na 

geração de energia elétrica para os próximos anos. O estado do Ceará foi o principal alvo destas 

análises, face ao seu surpreendente potencial eólico encontrado em estudos do Atlas Eólico 

Brasileiro e do Atlas do Estado do Ceará e também para contribuirmos na mudança da imagem 

existente no restante do país em relação ao nordeste como sendo uma região “dependente e 

carente”. 

 A realidade do nordeste Brasileiro muitas vezes é apresentada como sendo atribuída 

às chuvas escassas, do elevado nível de pobreza da população, à corrupção e à ineficiência na 

alocação dos gastos públicos. Em contrapartida a estas indicações é necessário apresentarmos 

propostas concretas de desenvolvimento das regiões, em especial as mais carentes de recursos e 

que ainda estão se amoldando no que diz respeito às infra-estruturas necessárias para que se 

tornem grandes centros urbanos e possam assegurar o bom andamento de projetos de larga 

escala. 

Alguns pontos cruciais precisam ser desenvolvidos e adaptados para facilitar a 

implantação de projetos de usinas eólicas, tais como: 

i. Infra-estrutura logística – desenvolvimentos de empresas especializadas para 

içamento e transportes de grandes estruturas componentes das torres eólicas; 

ii. Estrutura da malha viária - adaptação no que diz respeito ao raio de curvatura das 

vias em alguns centros urbanos e no interior do estado, bem como disposição de 

placas de sinalização ao longo da via; 

iii. Aumentar a disponibilidade de profissionais especializados na área; 

iv. Estimular a pesquisa em centros regionais e captar investimentos para 

desenvolver tecnologia local; 

v. Analisar com certa freqüência novas regiões potenciais. 

   

Através do estudo econometrico no capítulo 04, utilizando variáveis regionais e 

nacionais, vimos que haverá no Ceará uma necessidade do aumento da oferta de energia para os 

próximos anos. No Nordeste esta realidade também foi observada por Sales,Giambiagi e 

Pires,2002.  
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Para propormos a utilização da energia eólica como uma das opções para o 

suprimento destas necessidades foi necessário avaliar o potencial eólico do estado e constatou-se 

que existe potencial para mais de 20 vezes a necessidade de consumo atual do estado. 

Como comentado no capítulo 3 a energia eólica possui uma complementaridade em 

relação ao regime hídrico, predominante na geração hidrelétrica no Brasil. Como mais de 70% 

da produção de energia elétrica brasileira é proveniente de usinas hidrelétricas, o potencial eólico 

do Estado do Ceará é máximo justamente no período de níveis mínimos de reservatórios, onde 

os custos associados de geração e os riscos de déficit são máximos. Uma participação de usinas 

eólicas no sistema elétrico poderá contribuir para a estabilização sazonal da oferta de energia.  

Quanto aos custos da energia eólica foi verificado que sua tendência é decrescente e 

que os investimentos nestes tipos de empreendimentos podem ser incrementados pela entrada no 

mercado de emissões. Além de ser uma opção ecologicamente correta, possui incentivos do 

governo federal como o programa PROINFA que garante a compra de energia gerada durante 20 

anos. É uma opção sustentável e acessível até mesmo para populações distantes dos centros 

urbanos. 

Hoje no Brasil já existem centros de excelência no estudo da energia eólica, que 

visam a formação de profissionais e também desenvolvem pesquisas para o aumento da 

eficiência dos equipamentos e da adaptação de tecnologias às particularidades de cada região. 

A maximização da geração de energia por centrais eólicas é o fator de maior 

importância para a implantação de centrais eólicas no Brasil e a determinação da real 

competitividade desta fonte de energia quando comparada com combustíveis fósseis e energia 

nuclear. 

Sem dúvida, a aplicação destas tecnologias alternativas para a geração elétrica só 

tem a contribuir para o desenvolvimento sustentável do país e poderão atrair investimentos em 

massa para outros setores, tais como o industrial, educacional, tecnológico, turístico, dentre 

outros. 

O tratamento das variáveis em estudo poderá ser incrementado com a inclusão da 

análise da tendência de redução dos custos inerentes a esta tecnologia, bem como, da crescente 

aplicação das fontes renováveis. A tendência destas duas variáveis junto à análise do cenário 

econômico de crescimento do consumo de energia e do potencial requerido de energia serão de 

grande importância e poderá explicar em grande parte as previsões dos anos seguintes para a 

implantação desta. 

A recomendação para trabalhos futuros baseia-se justamente na maior abrangência 

destes estudos e no aprofundamento de dados relativos à infra-estrutura dos estados brasileiros. 
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É importante salientar que o incentivo de pesquisas ligadas à geração de energia elétrica por 

fontes alternativas de energia trata-se de uma escolha sustentável e que neste momento pode não 

ser a mais rentável economicamente, porém quando analisamos o contexto global enxergamos 

grandes vantagens como um todo e, principalmente, para o futuro.  
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Anexo A – Metodologia de avaliação dos custos de projeto com a geração de 
energia eólica - Programa Retscreen 
  

O Programa dos custos do projeto eólico RETScreen International estão distribuídos da 

seguinte forma: 

  

A) Custos Iniciais 

 

a.1 Estudo de Viabilidade  

Para parques eólicos de grande porte (mais de 5 turbinas) o custo do estudo de viabilidade 

não deve superar 2% do custo total do projeto; possui as seguintes divisões: 

� Investigação do local 

Trata-se de uma visita no local escolhido com o objetivo de determinar as características 

gerais e específicas do local da região, identificar os dados essenciais necessários e a 

disponibilidade dos mesmos e estabelecer com a maior precisão possível a localização mais 

provável para as turbinas eólicas; 

� Avaliação do recurso eólico 

Consiste na instalação de um ou mais torres no local, a coleta e análise dos dados eólicos; 

recomenda-se no mínimo um ano de medições. O custo de um ano de avaliação do recurso 

eólico depende da altura da torre, do número e do tipo de instrumentos montados na torre, se 

o equipamento é comprado ou alugado e do alcance da análise necessária; 

� Avaliação Ambiental 

Tem como objetivo determinar a existência de impacto ambiental que possa impedir a 

realização do projeto; 

� Dimensionamento preliminar 

Tem como objetivo determinar a capacidade ótima do parque, dimensionamento dos 

equipamentos e quantidade de material para a construção, itens necessários para uma 

posterior estimativa detalhada dos custos;  

� Estimativa detalhada de custos 

Tem como base o dimensionamento preliminar e outras investigações levadas durante o 

estudo de viabilidade; 

� Preparação de relatório 

O relatório tem como objetivo descrever o estudo de viabilidade, descobertas e 

recomendações; 
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� Gestão do projeto 

Abrange os custos estimados para a gestão de todas as fases do estudo de viabilidade, 

incluindo o tempo necessário para consultas aos investidores; 

� Viagem e acomodação  

Abrange todos os custos relacionados a viagens necessários para o estudo de viabilidade por 

parte da equipe responsável; 

� Outros 

Abrange custos necessário para completar o estudo de viabilidade e que não foram citados 

anteriormente. 

 

a.2 Desenvolvimento 

A partir da identificação de um projeto em potencial através do estudo de viabilidade, 

seguem as atividades de desenvolvimento do projeto; para parques eólicos de grande porte (mais 

de 5 turbinas) o custo do desenvolvimento deve ficar em 1% e 8% do custo total do projeto; 

possui os seguintes itens: 

 

� Negociação do contrato de compra de energia 

Uma das primeiras etapas para geradores que não façam parte da companhia de eletricidade 

local; este contrato é frequentemente citados apenas por PPA (sigla da expressão em Inglês 

Power Purchase Agreement); 

� Permissões e aprovações 

Um número de permissões e aprovações podem ser necessárias para a construção do projeto 

(ambientais, uso da terra, entre outras); 

� Uso da terra 

A terra necessária para o projeto pode ser arrendada ou comprada; 

� Levantamento do terreno 

� Financiamento do projeto 

Abrange o esforço necessário para fazer ajustes, identificar investidores e solicitar fundos; 

� Apoio legal e contábil 

Depende da complexidade e do tamanho do projeto; 

� Gestão do projeto 

Abrange os custos estimados para a gestão de todas as fases do desenvolvimento. O tempo 

para o desenvolvimento de um projeto eólico pode ser superior a 4 anos; 

� Viagem e acomodação 
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Abrange todos os custos relacionados a viagens necessários para o desenvolvimento do 

projeto. 

 

a.3 Engenharia 

 Para parques eólicos de grande porte (mais de 5 turbinas) o custo de engenharia deve 

ficar entre 1% e 8% do custo total do projeto; esta dividido em: 

 

� Localização das turbinas 

Para projetos de grande porte, a maior parte do custo reside no tempo investido pela equipe 

encarregada da localização; 

� Projeto mecânico 

Tarefas associadas com projeto, planejamento e levantamento do equipamento; 

� Projeto Elétrico 

Tarefas associadas com o projeto, planejamento e levantamento do equipamento; 

� Projeto Civil 

Tarefas associadas com o projeto e planejamento da construção das fundações, das vias de 

acesso e outras estruturas no solo; depende da escala e da complexidade do projeto; 

� Propostas e contratação 

Propostas são preparadas com o objetivo de selecionar empreiteiras para a realização do 

trabalho; 

� Supervisão da construção 

Custos associados com a tarefa de garantir que o projeto seja construído como planejado; 

depende da duração da construção. 

 

a.4 Equipamento de energia renovável 

Abrange as turbinas eólicas, peças de reserva associadas e custos de transporte. Para 

parques eólicos de grande porte (mais de 5 turbinas) o custo do equipamento deve ficar entre 

67% e 80% do custo total do projeto; compreende os itens: 

� Turbinas eólicas 

Abrange todos os componentes acima da fundação, incluindo a torre e sistema de controle; 

� Peças de reserva 

O custo é melhor descrito como uma porcentagem do custo total das turbinas. Para parques 

eólicos de grande porte o custo não deve superar 1,5% do custo total das turbinas; 

� Transporte 
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Os custos de transporte dos equipamentos e materiais de construção variam em função dos 

meios de transporte disponíveis e da localização do projeto. 

 

a.5 Balanço da planta 

Para parques eólicos de grande porte o custo do balanço da planta deve ficar entre 17% e 

26% do custo total do projeto; abrange dos itens: 

 

� Fundações 

Abrange custos de mão-de-obra e material empregado. Para parques eólicos de grande porte 

as fundações representam 4% a 9% dos custos do equipamento de energia renovável e do 

balanço da planta; 

� Levantamentos das turbinas eólicas 

Abrange custos de mão-de-obra e aluguel ou compra de equipamento. Para parques eólicos 

de grande porte o levantamento das turbinas representa 4% dos custos de equipamento de 

energia renovável e do balanço da planta;   

� Construção de estradas 

Custos abrangem a via de acesso ao local do parque e ruas no interior do parque ligando as 

turbinas. Para parques eólicos de grande porte o custo representa 1% a 3% dos custos do 

equipamento de energia renovável e do balanço da planta; 

� Linha de transmissão e subestação 

Custos são fortemente influenciados pela realidade local e dependem do tipo, comprimento, 

tensão e localização da linha e da potencia nominal do parque. Para parques eólicos de 

grande porte o custo representa 9% a 14% dos custos do equipamento de energia renovável e 

do balanço da planta;  

� Edificações para controle, operação e manutenção. 

Esta edificação pode ser dispensável, visto a possibilidade de controle a longa distancia. Para 

parques eólicos de grande porte o custo representa 1% dos custos do equipamento de energia 

renovável e do balanço da planta; 

� Transporte 

Alguns dos itens acima podem já incluir os custos de transporte 
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a.6 Outros 

Esta seção leva em conta custos outros que não tenham sido citados nos itens anteriores. Para 

parques eólicos de grande porte o custo deve ficar entre 1% e 4% do custo total do projeto; está 

dividido em: 

 

� Treinamento 

Os custos associados com os treinamentos de operadores e pessoal de manutenção dependem 

do tamanho, complexidade e da localização do parque. Para parques eólicos de grande porte 

até 6 técnicos de manutenção e 3 operadores por seção de 50 turbinas podem ser necessários; 

� Juros durante a construção  

Juros durante a construção dependem da duração da construção e do custo do dinheiro; pode 

variar entre 3% e 15% dos custos do projeto; 

� Contingências 

Os custos associados dependem do nível de precisão da estimativa de custo. 

 

B) Custos Anuais 

 

� Aluguel de terra 

O custo anual pelo aluguel da terra para um projeto eólico varia entre 1% a 5% da receita; 

� Imposto sobre propriedade 

O custo anual para um projeto eólico representa 0% a 2% da receita; 

� Seguro 

O custo anual para um projeto eólico representa 2% a 4% da receita; 

� Manutenção da linha de transmissão 

O custo anual de manutenção para um projeto eólico representa 3% a 6% dos custos da linha 

de transmissão e subestação; 

� Peças e mão-de-obra 

Em Carvalho (Apud BEURSKENS, 2001) o custo de peças e mão-de-obra resume-se no 

custo de peças de reserva e mão-de-obra necessárias para manutenção e operação. Análises 

realizadas na Dinamarca e Alemanha indicam que os custos anuais de operação e 

manutenção para turbinas eólicas na faixa de potencia entre 0,5 e 1,5 MW conectadas à rede 

elétrica ficam entre US¢ 0,5 e US¢ 0,9 / Kwh (nestas análises o custo do seguro é inserido no 

custo de operação e manutenção e representa metade do valor deste); para turbinas com mais 

de 10 anos de operação estes custos podem ficar entre US¢ 1,3 a US¢ 1,7 / Kwh.  
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� Viagem e acomodação 

A inclusão deste custo é recomendada para o caso de regiões remotas; 

� Geral e administrativo 

Custos variam entre 1% e 20% dos custos anuais; 

� Contingências 

Resume despesas anuais não previstas; custos variam entre 10% e 20% dos custos de 

operação e manutenção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 


