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RESUMO 

Desenvolvimento sustentável é uma pauta muito discutida a nível 

internacional. É cada vez maior a necessidade de abastecer o mundo através 

de fontes de energia que não causem grande impacto para o meio ambiente. 

Estudos estão sendo feitos, a fim de estabelecer quais fontes devem ser 

aplicadas em que localidades, na busca de otimizar geração de energia. Já foi 

constatado que o Brasil tem uma vocação para a utilização de energia eólica, 

uma fonte responsável pela captação dos ventos e transformação dessa força 

em energia. O estado do Ceará esta em destaque nessa corrida, é classificado 

como o de melhor potencial eólico brasileiro. Neste trabalho será feita uma 

análise da aplicabilidade dessa fonte de energia no Brasil e principalmente no 

estado do Ceará, observando os pontos positivos e os entraves encontrados 

neste mercado.  

 Palavras chave: Desenvolvimento sustentável, Energia eólica, Potencial eólico 

no estado do Ceará.    
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ABSTRACT  

Sustainable development  is an issue much discussed internationally. An 

increasing need to supply the world with energy sources that do not cause great 

impact to the environment. Studies are being done in 

order to establish which sources should be implemented in locations  in 

seeking to optimize powergeneration. Already it have been noted that Brazil 

has a vocation for these of wind energy, a source responsible for 

the uptake andtransformation of wind energy in this force. The state of Ceara is

highlighted in this race, is ranked as the best Brazilian wind potential. This 

work is an analysis of the applicability of this energy source in 

Brazil and mainly in the state of Ceara, noting the strengths and the obstacles 

faced in this market. 

Key-words: Sustainable development, wind energy, wind 

energy potential in the state of Ceara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8	  

	  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

ATLAS POTENCIAL EÓLICO BRASILEIRO 2003...................................27 

 

LISTA DE TABELAS 

PRINCIPAIS TIPOS DE ENERGIA EÓLICA..............................................22  

DISTRIBUIÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS DO PROINFA ENTRE OS 

ESTADOS...................................................................................................28  

PARQUES EÓLICOS DO PROINFA, 2009................................................29  

CENTRAIS EÓLICAS OUTORGADAS NO ESTADO DO CEARÁ, 2003..30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9	  

	  

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO.............................................................................................10 

REFERENCIAL TEÓRICO 

GESTÃO AMBIENTAL................................................................................13 

A IMPORTÂNCIA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS....................................19 

ENERGIA EÓLICA......................................................................................23 

METODOLOGIA..........................................................................................31 

TÉCNICA DE COLETA DE DADOS............................................................32 

ANÁLISE DE RESULTADOS......................................................................35 

CONCLUSÃO..............................................................................................38 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................41 

APÊNDICES  

ENTREVISTA EMPRESA IMPSA WIND....................................................45 

FOTOS DE PARQUES EÓLICOS NO ESTADO DO CEARÁ....................52 

 

 

 

 

 

 

 

 



10	  

	  

1. INTRODUÇÃO 

O meio ambiente vem sofrendo muito com o decorrer dos anos, à 

medida que a sociedade avança no desenvolvimento tecnológico, maiores são 

as conseqüências. Com esse pensamento, vários programas e técnicas foram 

desenvolvidas visando diminuir o efeito desse avanço nos recursos naturais.  

A problemática ambiental hoje faz parte da pauta obrigatória da maior 
parte dos encontros mundiais e torna-se uma preocupação crescente 
da maioria das empresas que não querem continuar fazendo o papel 
de vilãs da sociedade. (DIAS, 2009, p.)   

  De acordo com uma análise feita pela UNEP (United Nations 

Environment Programme – Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente) pode-se destacar como os problemas ambientais que afetam o 

Brasil:  

1. Desmatamento, que acarreta em perda de Biodiversidade; 

2. Erosão devido a desmatamento e manejo inadequado do solo na 

agricultura e pecuária; 

3. Poluição das águas e solos devido à falta de saneamento básico nas 

áreas urbanas e rurais; 

4. Falta de políticas de gerenciamento de resíduos sólidos nas áreas 

urbanas, gerando “lixões”; 

5. Poluição industrial.  

Pensando numa maneira de o Brasil continuar a se desenvolver sem 

estender essa utilização predatória dos recursos oferecidos pelo meio 

ambiente, uma saída seria a implantação de fontes de energias renováveis 

para o sustento tecnológico nacional.  

   O conceito de energias alternativas, ou energias renováveis traz como 

definição a transformação de fontes inesgotáveis em energia para usufruto da 

sociedade, recebem essa classificação por possuírem a capacidade de 

regenerar-se por meios naturais.  

O desenvolvimento sustentável inclui, sem dúvidas, as fontes 
renováveis de energia, tentando conciliar a necessidade energética da 
sociedade e a natureza, objetivando encontrar uma fonte de energia 
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que seja menos agressiva ao meio ambiente. Sem exceção, essas 
fontes também acarretam algum tipo de impacto, sendo mais brandos 
aqueles decorrentes das fontes renováveis de energia. A energia solar 
com aproveitamento fotovoltaico ou térmico, a hidroeletricidade, a 
energia eólica, a biomassa, a energia das marés e a energia 
geotérmica estão entre as fontes energéticas que terão sua 
importância aumentada no cenário energético mundial, tendo o 
governo e a sociedade participação decisiva na transição de um 
mundo baseado em energias não renováveis para fontes de energias 
que se encaixem na proposta de desenvolvimento sustentável. 
(TERCIOTE, 2002, p. 3)      

A partir do conhecimento da importância deste assunto para a 

economia do Brasil e principalmente, do estado do Ceará, este trabalho terá 

como foco a energia eólica, os benefícios e as limitações encontradas no 

estado para o desenvolvimento desta fonte. 

Este estudo traz como problemática um assunto que atualmente é a 

preocupação dos pesquisadores e da sociedade como um todo, “Como 

podemos suprir o fornecimento de energia empresarial e doméstica no estado 

do Ceará sem destruir o meio ambiente?”  

  Visando responder a esta questão, foi estabelecido como objetivo geral 

Analisar a viabilidade do fornecimento de energia para o estado do Ceará a 

partir de uma fonte alternativa. E os seguintes objetivos específicos:  

� Fazer uma contextualização da evolução do desenvolvimento de uma fonte 

renovável, a energia eólica; 

� Analisar as dificuldades encontradas para implantar e desenvolver a 

energia eólica no estado do Ceará; 

� Destacar a imagem que o Brasil tem nesse setor, a nível internacional, o 

impacto que o avanço pode trazer para a economia do país e quais as 

expectativas para este segmento.   

“O Método Cientifico é a estratégia que organiza e orienta a atividade 

cientifica, encaminhando à obtenção de um novo conhecimento cientifico que 

transforme a realidade.” (SALOMON, 1999 apud M.L.Garcia, 1995; UFSC, 

2006, p. 1)    

Para a produção deste trabalho, foi utilizada como metodologia a 

pesquisa exploratória bibliográfica.  
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De acordo com Gil (1991, p.44), esta pode ser definida como uma 

pesquisa que tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Tem 

como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de 

intuições.    

Através de livros e artigos, conteúdos que confirmem os dados a serem 

citados, contextualizou-se o presente trabalho. Para analisar a situação 

específica do estado do Ceará, foi feita uma entrevista semi-estruturada com 

uma empresa, a Impsa Wind, atuante no mercado de implantação de energia 

eólica no estado do Ceará.  

A divisão deste trabalho foi feita em três capítulos; o primeiro, gestão 

ambiental, procura fazer uma evolução das conseqüências ambientais devido 

ao uso exploratório de energia, uma introdução da realidade dos recursos 

ambientais neste século, e uma progressão da situação que pode ocorrer se 

não houver mudanças.    

O segundo, a importância das energias alternativas, abrange a 

importância das energias renováveis, traz uma definição das principais fontes 

e a contribuição que a utilização das mesmas pode oferecer à sociedade.  

Para encerrar o referencial teórico, o terceiro capítulo, que tem como 

título a energia eólica, traz uma definição desta fonte alternativa, procurando 

demonstrar as vantagens que o sistema de abastecimento energético pode 

trazer para a preservação do meio ambiente. Outro assunto em pauta são as 

vantagens que o estado do Ceará tem para a aplicação dessa tecnologia e as 

dificuldades encontradas para a implantação.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

2. GESTÃO AMBIENTAL   

O desenvolvimento no setor tecnológico foi o maior visto em 

comparação a outros setores, o que ocasionalmente gerou uma grande 

destruição ambiental, tornando-se o homem seu próprio inimigo. Segundo 

ARAÚJO (2007), gestão ambiental se trata de uma nova prática que vêm 

ganhando espaço nas instituições públicas e privadas. Através dela é possível 

a mobilização das organizações para se adequar a promoção de um meio 

ambiente equilibrado.     

O ambiente cultural passou por uma série de mudanças, pode-se 

começar a contar a partir da urbanização. Surgiu a necessidade de proteger as 

plantações de predadores, assim conhecemos o conceito de propriedade 

privada. A partir das mudanças ocorridas nas cidades, os animais tiveram que 

se adaptar ao novo habitat, onde alguns não sobreviveram e terminaram 

extintos, e outros acabaram se tornando “pragas” para a sociedade, causando 

grandes epidemias. 

Segundo passo seria a industrialização, uma transformação na 

capacidade produtiva da sociedade: 

A Revolução Industrial, que teve seu inicio na Inglaterra no século XVIII 
e rapidamente se espalhou por outros recantos do planeta, promoveu o 
crescimento econômico e abriu as perspectivas de maior geração de 
riqueza, que por sua vez traria prosperidade e melhor qualidade de 
vida. (DIAS, 2009, p.5)  

   Assim como trouxe vantagens para a população, a industrialização 

agravou os problemas ambientais. Devido à ocupação aceleradas das cidades, 

a utilização dos recursos naturais aconteceu de forma drástica, causando a 

contaminação do ar, do solo, das águas, desmatamento de florestas, entre 

outros.   

A falta de consciência e estudo das pessoas acerca do assunto também 

era um agravante. A visão desta sociedade era de que os recursos naturais 

eram ilimitados e estariam sempre a disposição do homem.   
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A atitude do governo brasileiro em relação aos problemas ambientais 
ficou evidente quando da sua participação na Conferencia de 
Estocolmo em 1972, onde o Brasil, juntamente com outros países do 
Terceiro Mundo, declarou que a proteção do Meio Ambiente não 
estava entre as suas prioridades. Seu principal objetivo era estimular o 
crescimento econômico, e o alcance dessa meta não deveria ser 
sacrificada em favor da conservação ambiental. Embora 
reconhecessem que a conservação dos recursos naturais era uma 
preocupação relevante, os delegados países em desenvolvimento, 
presentes nessa Conferência, alegaram que responsabilidade principal 
em preservar o meio ambiente deveria partir dos países 
industrializados, uma vez que a maior parte dos problemas ambientais 
globais existentes havia sido causada justamente por eles próprios 
(MAIMON, 1992; ANDREOLI, 1992; FERREIRA, 1992; CIMA, 1991; 
ALVES, 2004, p. 39) 

 

Essa visão foi sendo modificada, a medida que os processos de 

deterioração ambiental e a possibilidade de esgotamento dos recursos naturais 

mais utilizados passou a ser questionada: 

Na segunda metade do século XX, com a intensificação do crescimento 
econômico mundial, os problemas ambientais se agravaram e 
começaram a aparecer com maior visibilidade para amplos setores da 
população, particularmente dos países desenvolvidos, os primeiros a 
serem afetados pelos impactos provocados pela Revolução Industrial 
(DIAS, 2009, p. 12)  

A partir dos anos 80, o governo foi enxergando que precisava de 

mudanças, o meio ambiente também fazia parte de uma questão muito 

importante para o desenvolvimento do país. Era necessário cuidar para poder 

usufruir dos benefícios. Na Constituição de 1988, o meio ambiente era um dos 

tópicos:  

No que diz respeito a questão ambiental, os avanços mais importantes 
trazidos pela Constituição de 1988 limitaram-se a três aspectos. O 
primeiro refere-se à responsabilidade pela proteção ao meio ambiente. 
A partir de então, a responsabilidade de zelar pelo patrimônio 
ambiental não é mais prerrogativa do Estado, mas sim de toda a 
coletividade. Outro ponto trazido pela nova Constituição diz respeito à 
responsabilidade pelos danos provocados ao meio ambiente. Com a 
promulgação do novo texto Constitucional, os responsáveis pela 
degradação do meio ambiente passaram a ser acionados 
judicialmente, com penas que variam de multa a reclusão, dependendo 
da gravidade e extensão do dano causado. Finalmente, um ultimo 
aspecto digno de nota é que, com a nova Constituição, foram criadas 
novas áreas de proteção ambiental. (MAIMON, 1992; CIMA, 1991; 
MONOSWOSKI, 1989; ALVES, 2004, p. 45) 
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Um dos primeiros encontros a nível mundial que teve grande importância 

foi o Protocolo de Kyoto, que aconteceu em Kyoto, no Japão em dezembro de 

1997.  Segundo VECCHIA (2010, p. 65), este protocolo propunha um 

calendário em que países desenvolvidos tinham a obrigação de reduzir a 

quantidade de gases poluentes em pelo menos 5,2% até 2012, com relação 

aos níveis de 1990, ano em que se deu a maior liberação de gases no mundo, 

um total de 83%.   

Outra ação que despertou a atenção do mundo para este problema foi 

durante a eleição de Barack Obama, atual presidente da maior potência 

mundial, Estados Unidos. Segundo VECCHIA (2010, p. 68) durante a 

campanha eleitoral foi apresentado um programa de governo onde estabelecia-

se como plano emergencial de socorro à economia americana o 

desenvolvimento de energias renováveis limpas, estando abaixo na ordem de 

prioridade apenas da educação e saúde.  

Segundo dados datados em 2007 extraídos do site de pesquisa Meio 

Ambiente, pode-se citar algumas localidades em estado crítico como, por 

exemplo:   

� Sudoeste dos Estados Unidos – intenso processo de desertificação associado ao 

consumo excessivo nas cidades e a expansão das culturas irrigadas. Aliado a esses 

fatores existe também a salinização dessas áreas.  

� Região dos Grandes Lagos – nesta região esta concentrada o maior pólo industrial dos 

Estados Unidos, conseqüentemente a maior produção de gases efeito estufa.  

� Amazônia – uma das maiores florestas do país, hoje é palco de um forte 

desmatamento, exploração predatória da madeira e da caça, contaminação de rios.  

� Europa Ocidental – esta localidade esta marcada pela diminuição da qualidade de vida 

das pessoas, devido as chuvas ácidas, contaminação dos solos e poluição das águas.   

� Mares Caspio e Aral – esta região sofre com a contaminação do solo devido ao intenso 

processo de salinização, oriundo de apropriações agrícolas em culturas irrigadas.  

� China Oriental – devido ao forte crescimento populacional e industrial desta região, e a 

falta de estrutura para atender esta demanda, ocasiona um aumento na produção de 
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lixo sem destinação final, perigos com o abastecimento de água e diminuição da 

qualidade de vida devido à poluição do ar.   

Ciente desta realidade, vários programas e instituições foram criados 

visando preservar o meio ambiente e corrigir o erro cometido durante tantos 

anos.  

SEMACE – Superintendência Estadual do Meio Ambiente, este órgão é 

responsável pelo licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental. O 

licenciamento trata da analise da viabilidade ambiental da localização, 

instalação, ampliação e operação das atividades ou empreendimentos que 

utilizarão de recursos naturais, tendo como objetivo o controle, conservação, 

melhoria e recuperação ambiental. O monitoramento trata-se do 

acompanhamento das instituições licenciadas, observando se as mesmas 

estão cumprindo as normas. A fiscalização ambiental tem como objetivo 

principal evitar a degradação ambiental e aplicar aos infratores as penalidades 

previstas na legislação, garantindo que os recursos naturais sejam explorados 

de forma correta, visando diminuir a destruição da natureza.   

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, órgão criado para fazer cumprir as normas da Política Nacional do 

Meio Ambiente, desenvolve diversas atividades para preservação e 

conservação da maior riqueza nacional. Também é responsável pela 

fiscalização da utilização dos recursos naturais.  .   

Greenpeace – organização criada sem fins lucrativos para protestar e tentar 

impedir a exploração predatória do meio ambiente. Esse grupo anda pelo 

mundo no seu navio “Greenpeace Rainbow Warrior” procurando fazer ações 

que despertem as pessoas para este problema mundial. A ação que marcou a 

presença desse grupo no Brasil se deu em Angra dos reis, no dia 26 de abril de 

1992, 800 cruzes foram afixadas no pátio da usina nuclear, simbolizando o 

número de mortes ocorridas no trágico acidente na Ucrânia. Desde então eles 

desenvolvem projetos na busca de solucionar a destruição do meio ambiente.  

WWF Brasil – mais conhecida pelo ícone com a imagem de um panda (animal), 

trata-se de uma organização brasileira sem fins lucrativos, focada na 
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conservação da natureza, com os objetivos de harmonizar a atividade humana 

com a conservação da biodiversidade e promover o uso racional dos recursos 

naturais em benefício dos cidadãos. O WWF-Brasil, criado em 1996 e sediado 

em Brasília, desenvolve projetos em todo o país e integra a Rede WWF, a 

maior rede independente de conservação da natureza, com atuação em mais 

de 100 países e o apoio de cerca de 5 milhões de pessoas, incluindo 

associados e voluntários.  

PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é a agência do 

Sistema das Nações Unidas (ONU) responsável por promover a conservação 

do meio ambiente e o uso eficiente de recursos no contexto do 

desenvolvimento sustentável. Este programa tem como principais objetivos 

manter o estado do meio ambiente global sob contínuo monitoramento; alertar 

povos e nações sobre problemas e ameaças ao meio ambiente e recomendar 

medidas para aumentar a qualidade de vida da população sem comprometer 

os recursos e serviços ambientais das futuras gerações. Dentre as principais 

áreas temáticas de atuação do PNUMA no período 2010-2011 estão as 

mudanças climáticas, a gestão de ecossistemas e biodiversidade, o uso 

eficiente de recursos, o consumo e produção sustentáveis e a governança 

ambiental.   

Ao longo das ultimas três décadas, aconteceram inúmeros eventos 
para se discutir a questão ambiental. Desde a realização da 
Conferência de Estocolmo em 1972, autoridades ambientais de muitos 
países tem se reunido em busca de soluções para a grave crise 
ambiental que tem colocado em risco a conservação dos recursos 
naturais. A preocupação central desses encontros tem sido sempre a 
de achar uma maneira de harmonizar o crescimento econômico com a 
proteção do meio ambiente. A isso tem-se denominado 
desenvolvimento sustentável (VIOLA, 1987; NOSSO FUTURO 
COMUM, 1991; ALVES, 2004)  

As empresas têm grande parcela de culpa pela contaminação do meio 

ambiente. Nos processos industriais os recursos naturais são enquadrados 

como insumos, após a utilização geram resíduos de toda natureza que 

contaminam o meio ambiente. Além desse primeiro problema, ainda existe a 

possibilidade de prejudicar a saúde humana.   
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Devido a esta realidade, existe uma pressão muito grande nas empresas 

para que elas dêem o final adequado aos seus insumos industriais. A 

regulamentação, as instituições ambientais, a cobrança da sociedade e as 

exigências de mercado são maneiras de tornar mais interessante e mais 

econômico para o empresário, a implantação de meios que evitem a 

contaminação.    

O governo tem um papel muito importante nesta batalha, é uma 

instituição que possui como atribuição precípua fazer com as normas cogentes, 

ou seja, de comando, prevaleçam sobre os desvios ambientais causados pelo 

desenvolvimento econômico que pode impor regras e cominar sanções. A 

legislação ambiental (lei 9.605/98) tem como objetivo proteger o bem estar das 

pessoas e a saúde geral da população. Uma das ações estabelecidas foi a 

diminuição de impostos ou taxas à instituições que agissem de forma correta 

com relação ao destino final do lixo empresarial, promovendo um incentivo de 

natureza fiscal.  

À medida que foi comprovada que acontecerá a extinção das fontes 

fósseis de energia, pesquisadores desenvolveram projetos para instalar fontes 

de energias renováveis, para que a sociedade não sofra com esse problema.    

A gestão ambiental é uma tendência operacional do século XXI, onde as 

empresas estão buscando como diferencial não só a obtenção de lucro, mas a 

forma de obtê-lo sem prejudicar a natureza.  

A partir desta visão, surge o conceito de desenvolvimento sustentável, 

de acordo com Dias (2009) este termo pode ser definido como um processo de 

transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, 

a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se 

harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender as 

necessidades e aspirações humanas.  

Não seria coerente afirmar que as empresas estão mudando sua forma 

de trabalhar para não prejudicar o meio ambiente, fato é que foi visto nesse 

fator uma oportunidade de destacar-se perante as demais nesse concorrido 

mercado de trabalho.  



19	  

	  

  De acordo com Dias (2009, p. 52) pode-se citar como algumas 

vantagens da gestão ambiental:  

� Melhora no desempenho ambiental de uma empresa devido ao 

cumprimento das exigências normativas. Esse fator possibilita uma 

maior inserção no mercado. 

� Com a adequação do design dos seus produtos, é possível torná-lo mais 

flexível quanto à instalação e operação, com um menor custo e maior 

vida útil.  

� Através da redução da quantidade de material utilizado por produto, é 

possível reduzir custos com matéria-prima e de produção.  

� Com a utilização de materiais renováveis e menos consumo de energia, 

a imagem da organização é melhorada.  

� Por meio da otimização das técnicas de produção, pode ocorrer melhoria 

na capacidade de inovação da empresa.  

� Com um melhor aproveitamento do uso do espaço nos meios de 

transporte, há redução da quantidade de gases poluentes no meio 

ambiente e custos com entrega de mercadorias. 

A gestão ambiental, além de trazer benefícios ao meio ambiente, reduz o 

tempo hábil de produção das empresas, trazendo além da diminuição de 

custos, a imagem de que a empresa aplica o conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

A ciência, a tecnologia, a responsabilidade social e organizacional e a 
educação devem ser os alicerces da construção de um novo modelo de 
gestão ambiental que, no caso do setor energético, esteja focado em 
fontes de energia renováveis e não poluentes. (VECCHIA, 2010, p. 
146)  
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3. A IMPORTÂNCIA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS  

Define-se como energia renovável, qualquer energia oriunda de fontes 

naturais, tendo como principal característica a capacidade de regeneração.  

As atividades econômicas são diretamente influenciadas por políticas 
energéticas, pois, sem energia não há desenvolvimento econômico 
sustentável. Insumo essencial e capilar no funcionamento da economia, 
a atividade energética é intensiva em capital, e seus valores de 
consumo têm impactos significativos na formação geral dos preços e 
nos níveis inflacionários. (VECCHIA, 2010, p. 21)    

As energias renováveis ou energias limpas, têm sua importância devido 

a diminuição dos efeitos no ambiente, diminuição da dependência de fontes 

fosseis, haja vista que muitas não são encontradas em território nacional na 

quantidade necessária.    

Os sinais de degradação ambiental são claros e estão espalhados por 
toda parte, mas a iminência de uma zona verde deve se estabelecer. O 
compromisso com o meio ambiente deve se incorporar á visão de 
mundo do ser humano, á forma de ser e produzir, de votar e consumir. 
Os modos insustentáveis de viver têm de ser repensados, recriados. 
Serão necessárias décadas para que as substâncias lançadas na 
atmosfera comecem a se dissipar, e cabe ao homem encontrar os 
melhores e mais curtos caminhos para solucionar a questão da 
degradação ambiental, antes que se atinja um ponto de desequilíbrio 
sem retorno. (VECCHIA, 2010, p. 38)  

Muitos investimentos já foram feitos a respeito desse assunto, mas não 

se aproxima do montante realmente necessário para que haja uma mudança 

significativa. O mundo precisa de cuidados, é o momento de criar novos meios 

de se desenvolver, visando proteger o maior patrimônio que a humanidade 

pode ter.  

Atualmente lida-se com uma série de problemas oriundos dessa 

utilização predatória de energia. Um dos tópicos que recebe mais destaque é a 

liberação de gases efeito estufa na atmosfera, gases oriundos principalmente 

de fontes fósseis de energia.  

Diariamente, jogam-se na atmosfera o equivalente a 85 milhões de 
barris de petróleo carregados de CO2, o que provoca o surgimento de 
uma barreira, um cobertor em torno do planeta, e impede que a 
radiação solar refletida retorne ao espaço. É o chamado efeito estufa, 
causador do aumento de temperatura global e responsável por 
inúmeros desastres na natureza. (VECCHIA, 2010, p. 47) 
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Mudanças climáticas, derretimento dos pólos e geleiras, chuvas em 

abundância, ondas de enorme magnitude devido ao aumento do nível do mar, 

entre outros, representam efeitos causados pelo aquecimento global e, nesse 

contexto, afirma-se que:  

Cientistas temem que, por ser o aquecimento global mais forte e rápido 
nas regiões polares do que nos trópicos, as correntes oceânicas podem 
desacelerar-se ou procurar um novo equilíbrio, o que pode alterar o 
padrão climático estabelecido e promover o aumento das chuvas em 
alguns pontos e diminuição em outros, entre outros fatores. (VECCHIA, 
2010, p. 53)  

Além de prejudicar a normalidade dos oceanos, a utilização de água 

como fonte de energia e principal necessidade para a sobrevivência da 

humanidade causa um enorme desperdício. A não distribuição igualitária das 

bacias hidrográficas também é uma questão muito alarmante.   

Devido a globalização, a população nas cidades aumentou de forma 

acelerada e não foi possível oferecer a estrutura necessária para a eliminação 

adequada de insumos, sejam industriais ou “lixos caseiros”. O cenário que 

vemos hoje são rios poluídos por lixos, cidades com os bueiros sem passagem 

para a água em dias de chuvas.   

  O Brasil possui uma variedade de bacias hidrográficas, mas a maioria se 

concentra na Amazônia. Segundo VECCHIA (2010, p. 57), o nosso país possui 

12% de toda a água doce do mundo, onde dessa porcentagem 73,6% está 

localizada numa mesma região.  

Outro fator que desperta a atenção é a má utilização doméstica da água, 

o mau uso durante a higiene pessoal e falta de racionalização.  Como 

sabemos, este é um recurso abundante, mas pode não ser para sempre. 

Conversas populares já dizem que algumas regiões do país (como o nordeste) 

futuramente podem se tornar desertos, devido às mudanças climáticas. 

Medidas preventivas devem ser tomadas para que a população sofra o menos 

possível.  

O Brasil tem enorme potencial para participar de forma ativa e em 
posição de destaque na batalha global contra as mudanças climáticas. 
Possui uma posição privilegiada entre os países mais desenvolvidos do 
mundo e atingiu esse patamar sem emitir o montante de GEE (Gases 
de Efeito Estufa), originários dos combustíveis fósseis, de outros países 
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industriais. Não há hipótese de o mundo decidir qualquer assunto 
relevante na área ambiental sem a participação do Brasil, hoje uma 
potência ambiental mundial, talvez a maior. (VECCHIA, 2010, p.76) 

 

De acordo com as definições encontradas no Portal das Energias 

Renováveis, a respeito das principais fontes de “energia limpa” pode-se 

concluir o seguinte quadro:   

Tabela 1: Principais tipos de energias renováveis. 

  PRINCIPAIS ENERGIAS RENOVÁVEIS   

NOMENCLATURA FONTE FUNCIONAMENTO 
Solar Luz solar A radiação solar é captada e transformada  

    para gerar calor ou eletricidade 

Eólica Força dos ventos Grandes hélices são instaladas em áreas abertas,  

    sendo que, os movimentos delas geram energia elétrica.  

Biomassa Decomposição de materiais orgânicos O gás metano produzido a partir da decomposição é usado 

     para gerar energia. 

    A partir da desintegração do núcleo, uma enorme  

Nuclear Núcleos de urânio quantidade de energia é liberada. Sendo esta energia utilizada 

     para gerar eletricidade. 

Geotérmica Calor das camadas da crosta terrestre As usinas utilizam as altas temperaturas oriundas das camadas  

    terestres para acionar turbinas elétricas  

Gravitacional Movimento das águas oceânicas gerada a partir do movimento das águas oceânicas nas marés. 
 

Energia eólica, solar, das marés e biodiesel são potenciais que 
começam a se tornar uma realidade na matriz energética estadual. 
Conforme a Secretaria da Infra-Estrutura do Ceará (Seinfra), até o final 
de 2008, 14 parques eólicos serão implantados no litoral cearense, 
dentro do Programa Federal de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica (Proinfa). As plantas devem gerar aproximadamente 
500 megawatts (MW) e receber US$ 900 milhões (R$ 1,93 bilhão) em 
investimentos, ou seja, US$ 1,8 milhão por cada MW instalado. (O 
POVO)   

 

A humanidade precisa mudar seu comportamento, o que, por outra via, 

pode trazer oportunidades até então desconsideradas do ponto de vista 

econômico. Um visionário pode obter uma posição de destaque na era da 

sustentabilidade.   

O crescimento econômico sustentável neste século, juntamente ao 
incremento da qualidade de vida de todos os habitantes do planeta, só 
é possível se comunidades cooperarem e participarem ativamente com 
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mudanças de atitudes e valores. Dessa forma, pode-se criar um novo 
paradigma ambiental, com o uso bem planejado e eficiente dos 
limitados recursos ambientais energéticos e também do 
desenvolvimento de novas tecnologias e fontes de energia renováveis 
em prol da criação de uma sociedade sustentável. (VECCHIA, 2010, p. 
86)   

As regiões mais deficitárias muitas vezes são as que possuem mais 

recursos para a produção de energia limpa, e estas zonas de geração de 

energia são responsáveis pela criação de cinco vezes mais empregos que as 

zonas de energias fósseis.  

As questões ambientais, iniciadas com grande pressão devido 
aos acidentes nucleares nos reatores de Three Mile Ysland em 1979, 
nos Estados Unidos e, mais tarde, em 1986 na cidade de Chernobyl, 
ex União-Soviética, impulsionaram a comunidade mundial de forma a 
buscar soluções novas, eficientes e ecologicamente corretas para o 
fornecimento de energia elétrica, abrindo um grande espaço para a 
popularização das energias renováveis. As fontes alternativas tornam-
se cada vez mais prioridade nos novos projetos energéticos, uma vez 
que os impactos ambientais relacionados à implantação, 
principalmente de fazendas eólicas, são mínimos e podem ser 
significativamente minimizados com estudos prévios. (TERCIOTE, 
2003, p. 2)    

Estabelecendo uma visão em termos empresariais, este pode ser um 

diferencial para a região em destaque. Como as energias renováveis são 

consumidas onde são geradas, será possível diminuir a dependência de 

fornecedores externos, aumentar a competitividade entre empresas locais e 

contribuir para a criação de novas fontes de empregos.   

A sociedade do século XXI será marcada pela mudança, estamos 

entrando na era a sociedade sustentável, o incentivador da economia será a 

capacidade de produzir bens e serviços renováveis. É necessária uma 

mudança geral na humanidade, seus hábitos, formas de agir, a realidade de 

que temos que cuidar do nosso mundo deverá ser prioridade para todos.  

Atualmente líderes da economia energética percebem a inevitabilidade 
da mudança para fontes renováveis mais limpas do que os 
combustíveis fósseis, assim como princípios ecológicos mais restritos 
em prol de uma economia ambientalmente sustentável.” (VECCHIA, 
2010, p. 232)  

 
 
 Sustentabilidade ambiental significa a manutenção dos estoques da 
natureza, a garantia de sua reposição por processos naturais ou 
artificiais. Significa a busca pelo equilíbrio, pela capacidade 
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regenerativa da natureza, ou ainda, pela capacidade de suporte dos 
ecossistemas, se sua resiliência. (VECCHIA, 2010, p. 83)  

Com o acompanhamento dessa transformação necessária, este pode 

ser o momento certo para fazer investimentos nessa área. Qualquer 

trabalho que seja desenvolvido com a correta utilização das fontes será 

valorizado.   

Este contexto de preocupação ambiental impulsionou diversos países 
a lançarem programas de incentivo ao uso de fontes renováveis 
alternativas de energia. Já no caso brasileiro, a preocupação com a 
contribuição para as mudanças climáticas não foi o motivo crucial para 
estimular o uso dessas fontes no setor elétrico, uma vez que a geração 
nacional é predominantemente hidráulica e de baixa emissão de 
poluentes. A principal razão estava centrada na segurança do 
abastecimento e na diversificação da matriz energética, enfatizada 
após o racionamento de energia elétrica ocorrido em 2001 e que 
culminou com a criação do Programa de Incentivo as Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). (MARTINS, 2010, p. 4) 

 
Vê-se uma oportunidade para investir em energias alternativas, um 

ponto negativo é que os valores para aplicação dessas novas fontes são 

elevados, de forma que é necessário ter um capital de giro maior para esperar 

o rendimento do valor aplicado. O retorno é demorado, porém compensatório, 

tanto para o investidor como para a população.  

Ao pensar em todas as ações que precisam ser tomadas, o pensamento 

de que não se sabe por onde começar é uma das primeiras idéias que passam 

pela cabeça de qualquer um. A verdade é que não se pode ficar esperando que 

alguém comece esse trabalho, é o momento de tomar medidas locais com 

impactos e repercussões globais.  

Ter-se uma sociedade sustentável requer uma dramática e dolorosa 
transição, má utilização de energia, água, terra e minerais, à medida 
que esses recursos diminuem em quantidade, declinam em qualidade e 
aumentam em custo. A população terrestre continuará a crescer pelo 
menos durante mais um século, ao mesmo tempo que, os enormes 
desperdícios deverão ser reduzidos e que as pessoas deverão ser mais 
eficientes e conscientes na conservação do capital natural, na 
redistribuição de renda e riqueza e no planejamento familiar.” 
(VECCHIA, 2010, p. 235)  
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4. ENERGIA EÓLICA. 

A energia eólica é um assunto em pauta no mundo todo. Anualmente 

são feitos encontros para divulgar essa tecnologia, a fim de expandir a 

utilização dos aerogeradores como fonte de energia.  

Existem atualmente mais de 40.000 turbinas eólicas de grande 
porte em operação no mundo, com capacidade instalada da ordem de 
13.500 MW. No âmbito do Comitê Internacional de Mudanças 
Climáticas, esta sendo projetada a instalação de 30.000 MW, por volta 
do ano de 2030. Esta projeção pode ser estendida para 100.000 MW 
em função da perspectiva de venda dos “Certificados de Carbono”, 
alterações de políticas energéticas a serem discutidas e 
implementadas, bem como a utilização de instalações offshore (EWEA, 
2000 a). Na Dinamarca a contribuição da energia eólica é de 12% da 
energia elétrica total produzida; no norte da Alemanha a contribuição 
eólica já passou de 16% e a União Européia tem como meta gerar 
10% de toda a eletricidade a partir do vento até 2030 (EWEA, 2000b) 
(TERCIOTE, 2003, p. 8) 

  O Brasil tem um grande potencial para o desenvolvimento de energia a 

partir de fontes renováveis. Devido à privilegiada localização, um tipo que 

recebe destaque é a energia eólica, originaria da captação dos ventos naturais.  

Segundo informações da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), 

define-se energia eólica como uma energia cinética contida nas massas de ar 

em movimento (brisas ou vento). A utilização desta se dá através da conversão 

desta energia cinética de translação em energia cinética de rotação, com o uso 

de aerogeradores (turbinas eólicas) objetivando a produção de energia ou cata-

ventos (moinhos) para trabalhos mecânicos (bombeamento de água, por 

exemplo).    

Com a consolidação desse mercado, várias iniciativas foram tomadas 

para incentivar a produção dessa energia no país. Além de congressos anuais 

para aproximar os interessados e abrir novos mercados, foi criada a ABEEólica 

(Associação Brasileira de Energia Eólica). Com inicio em janeiro de 2006, trata-

se de uma organização jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Tem 

como principal objetivo promover a produção de energia elétrica a partir da 

força dos ventos como fonte complementar da matriz energética nacional; e 

defender a consolidação e competitividade do setor eólico, principalmente por 

meio de um programa governamental de longo prazo. (ABEEÓLICA, 2006)  
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Buscando atingir melhores resultados no seu trabalho, a Abeeólica 

possui parcerias firmadas com outras instituições do ramo. Como exemplo 

pode-se citar:  

� GWEC - Conselho Mundial de Energia Eólica, representa globalmente o 

setor de energia eólica, unindo indústrias e suas associações 

representativas.   

� EWEA - American Wind Energy Association, a associação Americana 

nacional da indústria de energia eólica. 

� AEE - Asociación Empresarial Eólica, associação espanhola de energia 
eólica.  

De acordo com o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, podemos observar 

a divisão do potencial produtivo de cada região do país. Quanto mais escura a 

cor, maior a velocidade dos ventos.  

Figura 1: Atlas Potencial Eólico Brasileiro. 
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Fonte: ANEEL, 2003  

Após uma análise, é possível observar que a região do Nordeste é a que 

se destaca perante as demais. Devido a sua localização no mapa, possui um 

clima estável, onde predomina o verão quase o ano inteiro e uma boa 

velocidade de ventos.   

O potencial de energia eólica do Ceará é um dos maiores do Brasil em 
virtude do grande favorecimento dos ventos. O Governo do Estado 
estima que em toda a extensão do litoral, essa potência chegue a 6 mil 
MW e, juntando-se ao litoral do Rio Grande do Norte, o potencial eólio-
elétrico dessa área equivaleria à hidrelétrica de Itaipu, ou seja de 12 
mil MW, o que corresponde a 25% da oferta de energia para todo o 
Brasil. O Ceará e o Rio Grande do Norte são líderes no país em 
potencial eólico. (O POVO, 2004)  

A geração de energias renováveis abre novas perspectivas econômicas 

e sociais para o Ceará. A partir deste fato o governo começou a incentivar a 

iniciação de programas para auxiliar a implantação dessas fontes. Criado em 

2002, o PROINFA (Programa de Incentivo as Fontes Alternativas Energia 

Elétrica) conforme descrito no Decreto nº 5.025, de 2004, foi instituído com o 
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objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por 

empreendimentos concebidos com base em fonte eólica, biomassa e pequenas 

centrais hidrelétricas (PCH) no Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN).    
Após a conclusão dos novos empreendimentos no setor de energia 
eólica no Ceará, o Estado vai se tornar o líder nacional em potencial 
desse tipo de energia, com 500 MW (megawatts) - mais que o dobro 
da produção do Rio Grande Sul, atual líder nacional. O salto 
quantitativo é possível graças à energia liberada através do Programa 
de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). O 
Estado foi contemplado com um terço do total contratado. (BALACÒ, 
2009) 

A tabela abaixo apresenta a divisão dos parques eólicos do Proinfa, em 

9 estados do Brasil.   

Tabela 2: Distribuição dos parques eólicos do Proinfa entre os estados. 

                                                      Distribuição  dos  Parques  Eólicos  do  Proinfa  

Estado   N.  de  Projetos   Potência  (MW)   Participação  (%)  
Ceará	   14	   500,530	   36,24	  
Piauí	   1	   17,950	   1,30	  
Pernambuco	   5	   21,250	   1,54	  
Rio	  Grande	  do	  
Norte	   3	   165,000	   11,95	  
Rio	  Grande	  do	  Sul	   5	   227,562	   16,48	  
Santa	  Catarina	   11	   226,730	   16,42	  
Paraíba	   13	   59,150	   4,28	  
Rio	  de	  Janeiro	   2	   163,050	   11,80	  
TOTAL:   54   1,381,222   100,00  

Fonte: (CAMELO; CARVALHO, 2008, p. 212)  

Desde o inicio desse programa, um avanço considerável já foi visto 

nesse setor. A instalação do primeiro parque eólico se deu em 1992, em 

Fernando de Noronha, Pernambuco. Após as ações do Proinfa, a produção de 

energia eólica no Brasil aumentou de 22 MW em 2003 para 602 MW em 2009, 

como parte dos 36 projetos privados. 

Segundo dados disponibilizados pelo site do Proinfa, até o ano de 2009, 

o programa dispunha de 14 projetos de parques eólicos no estado ceará, 

detalhados no quadro abaixo.   
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Tabela 3: Parques eólicos do Proinfa, 2009. 

     PARQUES  EÓLICOS  DO  PROINFA                 

Empresa   Empreendimento   Localidade  
Pot  Selec  
(kW)  

Previsão  de  
Operação  

Inicio  de  
Operação  

	  

UEE	  Praia	  do	  
Morgado	   Acaraú	   28.800	   Outubro	  2008	   	  	  

Impsa	  Wind	   UEE	  Volta	  do	  Rio	   Acaraú	   42.000	   Dezembro	  2008	   	  	  
	  	   UEE	  Praia	  de	  Parajuru	   Beberibe	   28.800	   Agosto	  2008	   	  	  
Subtotal:	   	  	   	  	   99.600	   	  	   	  	  
EcoEnergy	  Beberibe	  
LTDA	   UEE  Beberibe   Beberibe   25.600   Março  2008   11-‐08-‐08  
Subtotal:	   	  	   	  	   25.600	   	  	   	  	  

	  
UEE	  Canoa	  Quebrada	   Aracati	   57.000	   Dezembro	  2008	   	  	  

Bons	  Ventos	  
Geradora	  de	  	   UEE  Taíba-‐Albatroz  

São  Gonçalo  
do  Amarante   16.500   Abril  2008   01-‐12-‐08  

Energia	  S/A	   UEE	  Enacel	   Aracati	   31.500	   Dezembro	  2008	   	  	  
	  	   UEE	  Bons	  Ventos	   Aracati	   50.000	   Dezembro	  2007	   	  	  
Subtotal:	   	  	   	  	   155.000	   	  	   	  	  

	  
UEE  Foz  do  Rio  Choró   Beberibe   25.200   Janeiro  2008   31-‐01-‐09  

SIF	  Ènergies	  do	  Brasil	  
LTDA	   UEE	  Praia	  Formosa	   Camocim	   104.400	   Dezembro	  2008	   	  	  
	  	   UEE  Paracuru   Paracuru   23.400   Dezembro  2007   05-‐12-‐08  
	  	   UEE	  Icaraízinho	   Amontada	   54.000	   Julho	  2008	   	  	  
Subtotal:	   	  	   	  	   207.000	   	  	   	  	  
Rosa	  dos	  Ventos	  
Geração	  e	  	   UEE  Lagoa  do  Mato   Aracati   3.230   Dezembro  2007   17-‐11-‐08  
Comercialização	  de	  
Energia	  S/A	   UEE  Canoa  Quebrada   Aracati   10.500   Dezembro  2007   17-‐11-‐08  
Subtotal:	   	  	   	  	   13.730	   	  	   	  	  
Total  Geral:   	  	   	  	   500.930   	  	   	  	  

                               Fonte: SEINFRA, 2009 

 

Além dos parques eólicos citados na tabela anterior, existe uma série de 

projetos que ainda não foram iniciados:   

 

Tabela 4: Centrais eólicas outorgadas no estado no Ceará. 

     CENTRAIS  EÓLICAS  OUTORGADAS  NO  CEARÁ  (SETEMBRO  2003)  

Nome  
Potência  
(kW)   Local  de  Instalação   Destino   Proprietário  

Bom	  Jesus	  	   55.800	   Aracati	  –	  CE	   PIE	  	   SIIF	  Énergies	  do	  Brasil	  Ltda	  
Canoa	  Quebrada	   78.000	   Aracati	  –	  CE	   PIE	  	   Servtec	  Energia	  Ltda	  
CE	  10	  –	  Acaraú	   49.300	   Acaraú	  –	  CE	   PIE	  	   Ventos	  Energia	  e	  Tecnologia	  Ltda	  
CE	  11	  –	  Camocim	   249.900	   Camocim	  –	  CE	   PIE	  	   Energias	  Renováveis	  do	  Brasil	  Ltda	  



30	  

	  

CE	  3	  -‐	  Boca	  do	  Poço	   79.900	   Limoeiro	  do	  Norte	  -‐	  CE	   PIE	  	   Energias	  Renováveis	  do	  Brasil	  Ltda	  
CE	  4	  –	  Lagoinha	   49.300	   Paraipaba,	  Trairi	  –	  CE	   PIE	  	   Energias	  Renováveis	  do	  Brasil	  Ltda	  
CE	  7	  –	  Icapuí	   29.750	   Aracati	  –	  CE	   PIE	  	   Energias	  Renováveis	  do	  Brasil	  Ltda	  
Eólica	  Ariós	   16.200	   Beberibe	  –	  CE	   PIE	  	   Eletrowind	  S/A	  
Canoa	  Quebrada	   10.500	   Aracati	  –	  CE	   PIE	  	   Rosa	  dos	  ventos	  Ltda	  

Jericoacoara	   100.800	  
Jijoca	  de	  Jericoacoara	  
–	  CE	   PIE	  	   SIIF	  Énergies	  do	  Brasil	  Ltda	  

Paracuru	   23.400	   Paracuru	  –	  CE	   PIE	  	   SIIF	  Énergies	  do	  Brasil	  Ltda	  
Praias	  de	  Parajuru	   28.800	   Beberibe	  –	  CE	   PIE	  	   Eletrowind	  S/A	  
	  Wobben	  Windpower	  no	  
Pecém	   600	   Caucaia	  –	  CE	   PIE	  	  

Wobben	  Wind	  Power	  Indústria	  e	  
Comércio	  Ltda	  

Fortim	   93.600	   Aracati	  –	  CE	   PIE	  	   Eólica	  Fortim	  Ltda	  
Foz	  do	  Rio	  Choró	   25.200	   Beberibe	  –	  CE	   PIE	  	   SIIF	  Cinco	  Ltda	  

Gameleira	   27.000	  
São	  Gonçalo	  do	  
Amarante	  –	  CE	   PIE	  	   SIIF	  Três	  Ltda	  

Lagoa	  do	  Mato	   27.000	   Aracati	  –	  CE	   PIE	  	   Rosa	  dos	  ventos	  Ltda	  
Maceió	   235.800	   Itapipoca	  –	  CE	   PIE	  	   SIIF	  Énergies	  do	  Brasil	  Ltda	  
Paracuru	   100.000	   Paracuru	  –	  CE	   PIE	  	   Cataventos	  Novas	  Energias	  Brasil	  Ltda	  
Parque	  Eólico	  Caponga	   10.000	   Fortaleza	  –	  CE	   PIE	  	   Empreendimentos	  em	  Energia	  Ltda	  
Parque	  Eólico	  de	  Beberiibe	   25.200	   Beberibe	  –	  CE	   PIE	  	   Eco	  Energy	  Beberibe	  Ltda	  
Parque	  Eólico	  Enacel	   36.000	   Aracati	  –	  CE	   PIE	  	   Energias	  Alternativas	  do	  Ceará	  Ltda	  
Pecém	   31.200	   Caucaia	  –	  CE	   PIE	  	   Eólica	  Pecém	  Ltda	  

Pecém	   46.000	  
São	  Gonçalo	  do	  
Amarante	  –	  CE	   PIE	  	   Fuhrlander	  Energia	  Brasil	  Ltda	  

Pecém	   25.200	   Caucaia	  –	  CE	   PIE	  	   Eletrowind	  S/A	  
Praia	  do	  Morgado	   79.200	   Acaraú	  –	  CE	   PIE	  	   Eletrowind	  S/A	  
Praia	  Formosa	   104.400	   Camocim	  –	  CE	   PIE	  	   Eólica	  Formosa	  Ltda	  

Taíba	  Albatroz	   15.000	  
São	  Gonçalo	  do	  
Amarante	  –	  CE	   PIE	  	   Ventos	  Energia	  e	  Tecnologia	  Ltda	  

Ubajara	   100.000	   Ubajara	  –	  CE	   PIE	  	   Cataventos	  Novas	  Energias	  Brasil	  Ltda	  
Volta	  do	  Rio	   42.000	   Acaraú	  –	  CE	   PIE	  	   Eletrowind	  S/A	  

Fonte:	  ANEEL,	  2003	  

Tendo conhecimento do potencial eólico do estado, muitas empresas de 

energia eólica estão investindo em nosso estado, o que desperta a 

oportunidade para novos negócios e criação de empregos. 

Um exemplo a ser citado é a empresa Suzlon, hoje com sede também 

em Fortaleza. Esta empresa foi criada em 1995 na Índia. No inicio funcionava 

apenas com 20 funcionários. Hoje tem sedes espalhadas pelo mundo (America 

do Norte e Sul, Ásia, Austrália e Europa) com mais de 16.000 pessoas 

trabalhando.  
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Outra empresa recentemente instalada em Fortaleza foi a Impsa Wind, 

esta empresa faz parte de um grupo o IMPSA, que se divide em três unidades: 

Hydro, Energy e Wind. A unidade em destaque é que desenha, produz e 

comercializa equipamentos de geração eólica de alta potência, e fornece 

parques eólicos em condições EPC. É a única na América Latina com 

tecnologia para produzir este tipo de unidades. A IMPSA Wind surgiu graças à 

sinergia das distintas Unidades de Negócios anteriores à criação do produto. 

Como qualquer negócio, a energia eólica traz vantagens e desvantagens, onde 

um grande problema seria o elevado custo para instalação dos parques. 

Devido a limitada disposição de capital no estado e no país, ainda dependemos 

de grandes potencias para otimizar essa fonte alternativa de energia.  

Além do retorno positivo com relação ao desgaste do meio ambiente, a 

energia eólica traz varias vantagens para a sociedade. Renovabilidade, 

perenidade, grande disponibilidade, independência de importações e custo 

zero para obtenção de suprimentos, outro fator é que o parque eólico ocupa 

apenas 1% do espaço disponível, o que possibilita o usufruto desta área para 

agricultura.  

Um fator ainda negativo com relação a essa fonte é o elevado custo de 

instalação, para implantar os aerogeradores, o valor é muito alto, tanto de 

produção como de frete, o que atrasa um pouco o processo e diminui a 

popularidade da fonte. Essa realidade esta sofrendo mudanças, através da 

ótima reputação dessa fonte de energia, os custos estão diminuindo, o que 

incentiva o uso.   
Com o sensível crescimento de mercado a favor da energia 

eólica, nota-se queda nos preços dos aerogeradores ao longo das 
ultimas décadas, tornando-a ainda mais competitiva com outras fontes 
de geração devido à evolução tecnológica, das características 
operacionais aplicadas à energia eólica e não somente às questões de 
custo. O custo “zero” de seu combustível (ventos), baixo custo de 
manutenção, o curto prazo de tempo necessário para sua instalação e 
operação, entre outros fatores, vêm consolidando espaço o espaço da 
energia eólica entre as demais fontes de energia. (TERCIOTE, 2003, p. 
3) 

Com a conscientização do problema, é possível observar uma atenção 

maior com relação à utilização de energias renováveis para o sustento 

energético do mundo, especificamente pensando no Ceará, os estudos 

científicos demonstram que seu futuro será através da energia eólica.   
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Um grande incentivo para energia eólica é o resgate equivalente de 
carbono decorrente da produção de energia limpa, quando comparada 
com uma mesma quantidade de energia produzida por fontes que 
utilizam combustíveis fósseis. Dessa forma, a geração de energia por 
fonte eólica poderá se beneficiar fortemente com o Protocolo de Kyoto 
por meio da emissão de certificados de carbonos cujos valores 
poderão ser expressivos, contribuindo para melhorar o rendimento 
econômico dos projetos eólicos. (LIMA; REBELATO; SAVI, 2006) 
(CAMIOTO, 2010, p. 42). 

Esse trabalho não depende de uma parcela do sistema econômico, 

formado pelo governo, empresas e consumidores. Os três precisam trabalhar 

juntos para implantar essa nova fonte de energia, para suprimento do Ceará e 

do Brasil.   

Para concluir esse estudo, o Brasil precisa investir também em 

tecnologia, para tornar independente a produção dos aerogeradores. Precisa-

se ter o raciocínio que a benfeitoria será aproveitada em longo prazo, com um 

retorno financeiro inquestionável, devido aos danos que podemos evitar.   

 De acordo com TECIOTE (2003, p. 4) o Brasil ainda esta iniciando sua 

contribuição no setor de energia eólica, esta energia é uma fonte que deve ser 

explorada e largamente utilizada principalmente nas regiões norte e nordeste, 

onde se pode observar que as características do vento a tornam técnica e 

economicamente viável; locais estes que, de acordo com o Atlas Eólico 

Brasileiro apresentam ventos com velocidades medias anuais superiores a 

6m/s.  

Segundo dados disponibilizados pela Abeeólica (2001), o Brasil possui 

44 parques eólicos em operação, todos construídos com incentivos do 

Programa de Infra-estrutura (Proinfra). A expectativa é de que este cenário 

mude daqui para frente. Nos últimos dois anos, o governo federal contratou a 

construção de 141 novos empreendimentos, que serão entregues entre 2012 e 

2013. Ao todo, a capacidade instalada nos moinhos deverá saltar dos atuais 

900 megawatts para 5,25 gigawatts. E a participação da energia eólica no 

sistema elétrico, de 0,5% para 4,3%. Apenas estes projetos vão demandar 

investimentos da ordem de 16 bilhões de reais, calcula Ricardo Simões, 

presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica.  
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A implantação do uso de energia eólica depende unicamente do 

crescimento tecnológico da humanidade com o objetivo de diminuir os custos 

relativos à manutenção, diminuir o efeito sonoro e aumentar o rendimento das 

turbinas eólicas. (FERREIRA; LEITE)   

 

5. METODOLOGIA  

Neste capítulo, procura-se explicar como os objetivos, principal e 

específicos, foram alcançados. Têm o papel de direcionar a pesquisa, a fim de 

otimizar os resultados. 
“O trabalho científico, propriamente dito, é avaliado, segundo Demo 

(1991), pela sua qualidade política e pela sua qualidade formal. 

Qualidade política refere-se fundamentalmente aos conteúdos, aos fins 

e à substância do trabalho científico. Qualidade formal diz respeito aos 

meios e formas usados na produção do trabalho. Refere-se ao domínio 

de técnicas de coleta e interpretação de dados, manipulação de fontes 

de informação, conhecimento demonstrado na apresentação do 

referencial teórico e apresentação escrita ou oral em conformidade 

com os ritos acadêmicos.” (MORESI, 2003, p.7) 

A metodologia de um trabalho é tão importante quanto a fundamentação 

teórica, é neste estágio do trabalho onde será demonstrada o assunto tratado 

no discorrer da obra. O tema e a problemática são os responsáveis pela 

definição dos processos e métodos a serem utilizados, a fim de obter a melhor 

objetividade dos resultados encontrados. Dessa forma: 
Em seu sentido mais geral, o método é a ordem que se deve impor aos 

diferentes processos necessários para atingir um fim dado ou um 

resultado desejado. Nas ciências, entende-se por método o conjunto 

de processos que o espírito humano deve empregar na investigação e 

demonstração da verdade (Cervo e Bervian, 1978:17). (MORESI, 2003 

p.13) 

Juntamente com a definição do método a ser utilizado, deve-se definir o 

tipo de pesquisa que será usada como guia para a produção do trabalho. Para 

justificar essa necessidade, apresenta-se o conceito abaixo colacionado: 
Pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução 
para um problema, que têm por base procedimentos racionais e 
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sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem um problema e 
não se tem informações para solucioná-lo. (MORESI, 2003 p.13) 

Para a construção deste estudo, foi utilizada a técnica de pesquisa 

bibliográfica exploratória, que pode ser definida como aquela em que as fontes 

são trabalhos bibliográficos já existentes sobre o assunto em estudo. A 

pesquisa pode ser feita através de livros, trabalhos científicos em geral, 

revistas, jornais; fontes de argumentos que possam fundamentar e enriquecer 

a produção. Já o caráter exploratório, acrescenta a esta definição o objetivo 

esperado com a pesquisa, que tem como meta estudar e aprofundar ao 

máximo o assunto colocado em pauta, com a finalidade de responder a 

problemática levantada.  

 
TÉCNICA DE COLETA DE DADOS  

Como técnica de coleta de dados foi utilizada a metodologia de 

entrevista semi- estruturada, onde se estabeleceu uma quantidade de dez 

perguntas, visando concluir o estudo a respeito da energia eólica no estado do 

Ceará.  
As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e 
fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o 
tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões 
previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito 
semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar 
atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para 
o assunto que o interessa, fazendo perguntas adicionais para elucidar 
questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da 
entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha 
dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando 
se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um 
direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos 
sejam alcançados. (BONI; QUARESMA, 2005 p. 75)  

 

A empresa entrevistada foi a Impsa Wind, sediada em Fortaleza. 

Originária da Argentina, apresenta uma grande atuação no mercado de energia 

eólica, atuando principalmente no nordeste.  
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6. ANÁLISE DE RESULTADOS 
De acordo com o referencial teórico consultado, a utilização de energias 

renováveis para abastecimento energético é uma tendência de nível mundial. A 

preocupação com a preservação ambiental esta cada vez maior.  

Através da elaboração deste estudo, foi possível constatar que o Brasil 

tem um direcionamento muito forte para a geração de energia a partir da 

captação da velocidade dos ventos, a Energia Eólica. Com a finalidade de 

confirmar esses dados, a entrevista mostrou que o Brasil realmente se 

encontra num posicionamento geográfico muito favorável para a implantação 

de energia eólica. Apresenta temperaturas estáveis e ventos com velocidades 

constantes.   

Em todas as pesquisas de gênero bibliográfico, o Ceará é foco como o 

estado com maior potencial eólico do Brasil.  

No questionamento feito a empresa entrevistada a respeito desse 

assunto, o resultado foi exatamente o mesmo. Através das medições dos 

ventos no local e o estudo bibliográfico do Atlas do Potencial Eólico do Brasil, a 

região Nordeste esta sempre em destaque. A resposta obtida foi a seguinte:  
Para obter energias renováveis, de baixo impacto, se criaram, no 
mundo inteiro, alternativas (eólica, solar, biomassa), e em algumas 
regiões do Brasil a eólica se mostrou de grande potencial. 
Especificamente o estado do Ceará, este destaca-se como o estado de 
maior potencial eólico brasileiro. Tem a maior geração de ventos e 
ainda coincide com uma quantidade de chuvas bem menor em relação 
ao sudeste. (Entrevistado) 

Outra questão importante levantada na entrevista foi a respeito do 

posicionamento do estado com relação à dificuldade encontrada para a 

implantação desta energia. O resultado encontrado não foi de caráter positivo; 

o estado do Ceará é o melhor em potencial e não apresenta ações para 

promover os investimentos nesse setor.  
O Ceará vem perdendo parques para o Rio Grande do Norte por conta 
de incentivos. São poucos incentivos que ele fornece para os 
investidores a nível estadual. Todo mundo começou a migrar para o 
Rio Grande do Norte, este oferece varias facilidades com relação à 
energia eólica. Vários entraves dentro da infra-estrutura do estado, 
falta de estrutura, péssimas estradas para transporte, dificuldades com 
licenciamentos.  
Grande dificuldade de o governo a nível municipal apoiar esses 
investimentos. Quando se conversa com o governador este se mostra 
muito interessado, mas quando se encaminha para a prefeitura não há 
interesse. Hoje não há uma conciliação entre os interesses, isso é uma 
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vocação para o estado, mas não se sabe se o governo o quer dessa 
forma. (Entrevistado) 

Felizmente alguma mudança com relação aos incentivos foi iniciada. Foi 

permitido um desconto de 74% no pagamento de ICMS, para equipamentos 

produzidos dentro do estado. Esta atitude inicia um novo processo, onde os 

investidores tendem a retornar o foco para o estado, mas ainda assim há muito 

a ser feito. 
Com relação a incentivos fiscais, os novos empreendimentos em 
energia eólica já contam com um incentivo na hora de construírem 
seus parques em território cearense. O governo estadual publicou um 
decreto garantindo às empresas do setor uma isenção de ICMS 
(Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) que chega a 
74% do valor a ser pago. O benefício é aplicado ao imposto gerado no 
momento da compra de equipamentos para a instalação de usinas de 
geração de energia dos ventos. (Entrevistado)   

Como já havia sido visto durante a exploração do referencial teórico, um 

parque eólico oferece muitas vantagens à população. Além de produzir uma 

energia limpa, possibilita a utilização do espaço físico para outras atividades 

produtivas, como por exemplo, a agricultura e pecuária.  

 Um forte argumento não atrativo para os investidores dessa fonte de 

energia é o custo. Essas estruturas apresentam um custo muito elevado de 

fabricação e manutenção. Essa é mais uma mudança que já pode ser 

observada, os preços estão cada vez mais competitivos, e atualmente já 

existem financiamentos para este tipo de empreendimento.  

Com relação a financiamentos, o BNDES é muito presente neste setor e 

a Caixa Econômica esta iniciando suas atividades para essa linha de crédito. 

(Entrevistado)   

Uma curiosidade a respeito desse setor, revelada pela empresa 

solicitada, foi a respeito da concorrência. Devido à necessidade de um espaço 

físico bem posicionado com relação aos ventos (maioria praias), essa fonte 

entra em disputa de terreno com o turismo, já que o objetivo dos resorts 

oriundos de investimento estrangeiro também tem como foco o mesmo tipo de 

localização, por razões diferentes. Esta situação pode ser observada na 

resposta a seguir:  
Outro fator é que a eólica compete com o turismo, ocupa um grande 

espaço, onde poderiam ser instalados resorts. O estado tem um 

grande interesse no turismo, o que cria uma concorrência. Não há uma 

regulamentação disso, o governo deixa que os próprios atores (eólica 
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e turismo) se confrontem e resolvam sozinhos. Como não existe uma 

legislação especificamente para eólica, nós entramos numa legislação 

comum, o que pode ocasionar diferentes julgamentos, cabendo ao 

senso de cada componente dos órgãos a interpretar a lei como acham 

que é correto. (Entrevistado)    

 Uma realidade que merece destaque foi com relação a ultima pergunta 

da entrevista, onde o entrevistado é questionado a respeito das expectativas 

desse setor para o Brasil, e especificamente para o estado do Ceará. A 

seguinte resposta foi encontrada:  
Todos esperam, a Abeólica, os investidores, do setor um marco 
regulatório, um marco que garanta a continuidade dos leiloes, essa 
sinalização para o mercado, você consegue que as grandes empresas 
se instalem no Brasil. Com isso você começa a fomentar a cadeia 
produtiva e assim se consiga uma redução dos preços, trazendo 
valores ainda mais competitivos.   
A nível estadual a tendência hoje é que o ceara voltar o investimento 
para o estado. Ele tem o maior potencial não adianta nada ter se não 
há interesse, o governo vai precisar se posicionar com relação a isso. 
De modo que deixe claro para o investidor que ele quer isso. O estado 
do Ceará tem potencial para ser o maior produtor de energia eólica do 
Brasil, basta saber que isso é interessante. Pode passar de importador 
para exportador de energia, basta ter essa visão. (Entrevistado)  

Com esses resultados, observa-se que o Brasil é um mercado muito 

promissor com relação ao abastecimento oriundo de energia eólica, 

principalmente o estado do Ceará. Porém muito preciso ser feito para incentivar 

a migração de empresas internacionais para aplicarem seus investimentos no 

estado. É preciso uma mudança de postura, de visão. O governo precisa 

priorizar o foco do estado, movendo-o do turismo e aplicando-o na implantação 

dessa fonte.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este capítulo trata-se do encerramento do trabalho, de forma objetiva, o 

questionamento principal a título de problemática deste estudo foi respondido e 

os objetivos específicos atingidos.  

Este estudo trouxe como problemática central: Como podemos suprir o 

fornecimento de energia empresarial e doméstica no estado do Ceará sem 

destruir o meio ambiente?  

Esta análise foi concluída, inicialmente com a utilização de pesquisas 

bibliográficas, onde apontaram que o estado do Ceará é um local muito 

promissor para a implantação de parques eólicos. Possui um elevado potencial 

para a geração de energia a partir desta fonte.    
Após a conclusão dos novos empreendimentos no setor de energia 
eólica no Ceará, o Estado vai se tornar o líder nacional em potencial 
desse tipo de energia, com 500 MW (megawatts) - mais que o dobro 
da produção do Rio Grande Sul, atual líder nacional. O salto 
quantitativo é possível graças à energia liberada através do Programa 
de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). O 
Estado foi contemplado com um terço do total contratado. (BALACÒ, 
2009) 

Os seguintes objetivos específicos foram atingidos com êxito:  

� Fazer uma contextualização da evolução do desenvolvimento de uma fonte 

renovável, a energia eólica; 

� Analisar as dificuldades encontradas para implantar e desenvolver a 

energia eólica no estado do Ceará; 

� Destacar a imagem que o Brasil tem nesse setor, a nível internacional, o 

impacto que o avanço pode trazer para a economia do país e quais as 

expectativas para este segmento.  

A energia Eólica vem sofrendo mudanças desde seu inicio, com o 

avanço da tecnologia aplicada, uma constante renovação na busca de otimizar 

os custos. A descoberta de novos mercados também é um fator que acarreta 

no aceleramento desse avanço. Através de dados disponibilizados pela 

ANEEL, é possível observar um aumento da capacidade instalada mundial de 

energia eólica, essa mudança foi de 1.155% entre 1997 e 2007, passando de 

7,5 mil para 93,8 mil MW. 
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 Apesar de ser um mercado com potencial muito promissor, pode-se 

observar através da entrevista que a legislação do governo do estado deixa 

muito a desejar. Muita coisa precisa ser feita para que os investidores retornem 

a aplicar seus investimentos no Ceará. Uma série de fatores torna o negócio 

mais caro, maximizando as despesas. Uma grande crítica é feita ao órgão de 

licenciamento do Meio Ambiente, por falta de estrutura, acontece um atraso 

significante na liberação das licenças ambientais, o que acarreta mais tempo e 

dinheiro para a implantação dos parques eólicos.   

Outra dificuldade esta ligada ao financiamento; existe um valor 

predeterminado para ser investido no setor de energia eólica, onde este não é 

suficiente para atender a demanda. Seria de extrema importância criar um 

órgão que tivesse uma linha de crédito maior para estes financiamentos, e uma 

legislação específica para este segmento de mercado.   

 Encerrando o ultimo objetivo específico, este levanta a questão da 

imagem do Brasil e do estado do Ceará neste setor, e as expectativas para o 

desenvolvimento dessa fonte energética.  

 Como foi encontrado em vários elementos desta pesquisa, o Brasil 

apresenta um potencial eólico muito interessante, principalmente nas regiões 

Norte e Nordeste.  
O potencial de energia eólica do Ceará é um dos maiores do Brasil em 

virtude do grande favorecimento dos ventos. O Governo do Estado 

estima que em toda a extensão do litoral, essa potência chegue a 6 mil 

MW e, juntando-se ao litoral do Rio Grande do Norte, o potencial eólio-

elétrico dessa área equivaleria à hidrelétrica de Itaipu, ou seja de 12 

mil MW, o que corresponde a 25% da oferta de energia para todo o 

Brasil. O Ceará e o Rio Grande do Norte são líderes no país em 

potencial eólico. (O POVO, 2004)  
 Com relação ao que se pode esperar do país, o mercado de energia 

eólica mundial acredita que o Brasil precisa mudar sua matriz energética, 

abrindo mais espaço para a utilização de fontes limpas de energia, 

principalmente a eólica. Para o estado do Ceará, o quadro é um pouco mais 

agravante, uma nova cultura deve ser estabelecida, onde o corpo docente deve 

valorizar seus recursos, procurando incluir o conceito de desenvolvimento 
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sustentável, como uma forma de mudar a visão que os investidores possuem 

do estado.  

  Durante a elaboração deste estudo, foram encontradas algumas 

limitações. Embora seja um assunto em pauta na atualidade, não existe uma 

variedade de literatura para compor o trabalho. Existe uma oferta muito maior 

de fontes de pesquisa por meio da internet. Outra dificuldade que pode ser 

citada seria a falta de colaboração de outras empresas. Houve a tentativa de 

colher dados de outras organizações com sedes locais, mas não houve a 

colaboração. 

A continuidade deste trabalho pode abranger a evolução da postura do 

estado do Ceará perante as mudanças que acontecem diariamente no setor de 

energia eólica.  
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APENDICE I – ENTREVISTA  

  
FACULDADE SETE DE SETEMBRO 

ADMINISTRAÇÃO 2011.1 
ALUNA: SABRINA MOREIRA DE PAULA  
ENTREVISTADO: EMPRESA IMPSA WIND, SORMANY FERREIRA  
ENTREVISTA SOBRE ENERGIA EÓLICA NO ESTADO DO CEARÁ  

Identificação do entrevistado: A Impsa Wind é uma empresa de origem 

Argentina, especializada em energia eólica. Composta por outras quatro 

empresas, é responsável por toda sua cadeia produtiva de energia. Energimp, 

Inveral, WPE e Storm, cada uma traz sua contribuição, desde o estudo da área 

a produção do equipamento. Para a conclusão desta entrevista, os dados 

foram disponibilizados pelo gerente de projetos da empresa, Sormany Ferreira 

Rodrigues, contratado na Impsa Fortaleza há um ano e meio, atuante no 

mercado de energia eólica desde 2007. 

1- De acordo com sua experiência no ramo, fale um pouco a respeito da 

evolução da energia eólica.   
A partir de dados fornecidos pela ANEEL, A capacidade instalada mundial da energia eólica 

aumentou 1.155% entre 1997 e 2007, passando de 7,5 mil para 93,8 mil MW, como registra a 

World Wind Energy Association (WWEA). Além disso, o ano de 2007 foi, também, o mais ativo 

da história da produção de energia elétrica a partir do movimento dos ventos, que teve início no 

final do século XIX. A expectativa, que se confirmou, era que a tendência se mantivesse em 

2008. Em 2007, também, a oferta interna de energia eólica aumentou de 236 GWh para 559 

GWh, uma variação de 136,9%, segundo os dados do Balanço Energético Nacional, produzido 

pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Além disso, em novembro de 2008, o BIG da 

Aneel registrava a existência de 22 projetos em construção a partir da energia eólica, com 

potência total de 463 MW. Além deles, outros 50, com potência total de 2,4 mil MW, estavam 

registrados como outorgados, porém sem que as obras tivessem sido iniciadas. 

 

2- Sabendo que esta empresa é de origem internacional, quando surgiu o 

interesse pelo Brasil e por quê?   
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As primeiras licenças têm data de 2002, quando a Impsa começou a atuar com produção de 

energia eólica em território brasileiro. O interesse surgiu após a comprovação do potencial 

energético encontrado no país com respeito a captação dos ventos.  
  

3- Qual a imagem que nosso país tem internacionalmente nesse setor? E o 

estado do Ceara?  
Para obter energias renováveis, de baixo impacto, se criaram, no mundo inteiro, alternativas 

(eólica, solar, biomassa), e em algumas regiões do Brasil a eólica se mostrou de grande 

potencial. Especificamente o estado do ceara, este destaca-se como o estado de maior 

potencial eólico brasileiro. Tem a maior geração de ventos e ainda coincide com uma 

quantidade de chuvas bem menor em relação ao sudeste.   

O nordeste é um grande importador de energia, principalmente do sul e sudeste, com a 

geração de energia a partir da fonte eólica, este poderia trazer a independência energética para 

a região.   

Ainda há necessidades de desenvolvimento dessa área para abrir essa cadeia produtiva. 

Atualmente não há nenhum fabricante nacional. Precisa que o governo sinalize para todos os 

investidores a continuidade de leilões específicos para eólica. É necessário que haja mudanças 

na matriz energética do país, visando mesclar essas fontes renováveis.   

    

4- Como acontece o processo para implantação dos parques eólicos? (escolha 

dos lugares, estudo dos ventos, etc)  
O terreno é de grande importância na implantação de um parque eólico, uma vez que a 

topografia e a rugosidade do terreno afetam a velocidade e a direção do vento e, 

conseqüentemente, a produção de energia no local. Essa escolha é o primeiro passo e o mais 

importante, pois a escolha de uma região inadequada acarretará perda de tempo e recursos. A 

figura abaixo mostra a metodologia para um projeto de parque eólico. Escolhido o terreno, 

imediatamente ele é arrendado para, assim, ter permissão de instalar torres de medição de 

vento para comprovar a eficácia ou não do local. Essas medições ocorrem durante um período 

mínimo de 1 (um) ano.  
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A quantidade de torres de medição que deve ser instalada depende do tamanho e da potência 

a ser instalada, como por exemplo, até 60MW instala-se uma torre e até 150MW há 

necessidade de instalação de duas. Obtido os dados de vento, fazem-se estudos objetivando 

encontrar o melhor posicionamento dos aero geradores para a obtenção de máximo 

rendimento energético. Esse estudo deve levar em conta se o local está localizado em uma 

área de preservação ambiental, se o terreno comporta a estrutura que será montada, a ação 

corrosiva do ambiente, dentre outros fatores a considerar.  
Um parque eólico tem em media 20 torres, 30mega. Este é um modelo de parque eólico 

técnico e financeiramente ideal, as maquinas são espaçadas de 200 metros de forma que uma 

não atrapalhe a outra.  

 

5- Quais as principais vantagens que o parque pode oferecer?  
Vantagens Sociais e ambientais da Geração Eólica 

� Fonte de energia inesgotável;  

� Não gera resíduos, não emite gases;  

� Diminui a emissão de gases de Efeito Estufa. Além disso,  

� Reduz a utilização de combustíveis fósseis;  

A energia eólica é uma forma de energia renovável, com impacto insignificante ao meio 

ambiente, que atende aos requisitos de desenvolvimento auto- sustentável, sendo seu custo de 

geração competitivo frente ao de uma usina térmica. 

Vantagens para as comunidades onde se inserem os Parques Eólicos  

� Integra a outros usos e utilizações do terreno como a agricultura e a criação de gado;  

� Geração de emprego;  

� Geração de investimento em zonas carentes de infraestrutura;  

� Desenvolvimento da economia local.  

Vantagens para o município onde o parque é implantado  

� Reduz a elevada dependência energética de outros estados geradores de energia;  

� É uma das fontes mais competitivas de energia, podendo competir em termos de 

rentabilidade com as fontes de energia tradicionais.  

Vantagens para os promotores da Geração Eólica  

� Os aerogeradores não necessitam de abastecimento de combustível e requerem escassa 

manutenção, uma vez que só procede à sua revisão a cada seis meses (dados referentes 

a estudos realizados por dinamarqueses e alemães)  

� Excelente rentabilidade do investimento, que é o retorno esperado de um investimento 

descontando custos, tarifas e inflação. Em menos de seis meses, o aero gerador recupera 

a energia gasta com o seu fabrico, instalação e manutenção, considerando o local 

adequado;   
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� A área requerida para implementação de uma unidade de geração de energia eólica e o 

baixo custo por MW em relação a outras usinas renováveis, como biomassa e solar, o que 

faz deste tipo de projeto um negócio altamente atraente;  

� Os grandes argumentos favoráveis à fonte eólica são, além da renovabilidade, perenidade, 

grande disponibilidade de custo zero para obtenção de suprimento de matéria prima (ao 

contrário do que ocorre com as fontes fósseis).  

 

6- Após minha pesquisa, observei que nem sempre os projetos são 

inaugurados na data prevista, ao que se deve o atraso? Quais as principais 

dificuldades enfrentadas?  
O Ceará vem perdendo parques para o rio grande do norte por conta de incentivos. São 

poucos incentivos que ele fornece pros investidores a nível estadual. Primeira atitude foi uma 

redução de ICMS de equipamentos produzidos dentro do estado, o que atrai investimentos. 

Temos uma grande dificuldade porque o governo não sinaliza essa vocação, o governo não faz 

ações efetivas para incentivar. No ultimo leilão a Impsa ficou uma 10 vezes mais MW no Rio 

Grande do Norte do que no Ceará. Todo mundo começou a migrar para o Rio Grande do Norte, 

este oferece varias facilidades com relação à energia eólica. Vários entraves dentro da 

infraestrutura do estado, falta de estrutura, péssimas estradas para transporte, dificuldades 

com licenciamentos.  

Grande dificuldade de o governo a nível municipal apoiar esses investimentos. Quando se 

conversa com o governador este se mostra muito interessado, mas quando se encaminha para 

a prefeitura não há interesse. Hoje não a uma conciliação entre os interesses, isso é uma 

vocação para o estado, mas não se sabe se o governo o quer dessa forma.   

Outro fator é que a eólica compete com o turismo, ocupa um grande espaço, onde poderiam 

ser instalados resorts. O estado tem um grande interesse no turismo, o que cria uma 

concorrência.  

Não há uma regulamentação disso, o governo deixa que os próprios atores (eólica e turismo) 

se confrontem e resolvam sozinhos. Como não existe uma legislação especificamente para 

eólica, nós entramos numa legislação comum, o que pode ocasionar diferentes julgamentos, 

cabendo ao senso de cada componente dos órgãos a interpretar a lei como acham que é 

correto.       

A eólica passa por burocracias exigidas para qualquer construção, o que torna o licenciamento 

ambiental caro, muitas vezes muito demorado, isso inibe os investidores.  

Outro fator que contribui negativamente, além desse licenciamento ser demoroso e caro, as 

obras acabam sendo embargadas. Há uma dificuldade muito grande no Brasil por conta dessa 

falta de cultura especifica para energia eólica.  

Mesmo sendo uma fonte de menor impacto, passa pela mesma burocracia e processos de um 

empreendimento de grande impacto ambiental.    
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Políticas regulatórias e institucionais – falta de padronização técnica do módulo 3 dos 

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)  

Infraestrutura tecnológica – distorção de corrente harmônica introduzida na rede por 

inversores; falta de padronização de interface de conexão com a rede da concessionária local 

(transmissão e distribuição); problemas operacionais de intermitência de geração; algumas 

tecnologias necessitam de adequação para operação no SIN; desenvolvimento insipiente de 

algumas tecnologias promissoras e o insuficiente esforço científico e tecnológico nacional para 

dominá-las; poucos fabricantes nacionais de equipamentos.  

Econômico-financeiras – altas taxas cobradas pelas concessionárias (serviço de medição 

dupla, por exemplo); a ausência de padrões técnicos de interconexão, que obriga ao 

empreendedor a contratar estudos específicos de engenharia para a pré-conexão, aumentando 

o custo dôo investimento; atrasos nas liberações de empréstimos do BNDES, que podem 

provocar conflitos entre a dilatação do prazo de execução da obra e os contratos de 

fornecimento assinados.   

Ambientais – ausência de definições consensuais dos reais impactos causados pelas 

diferentes formas de geração ao meio ambiente, o que pode causar grandes impactos ou 

inviabilizar empreendimentos ambientalmente corretos; os efeitos inconvenientes causados 

pelo impacto visual, emissão de ruído; os aero geradores podem interferir e perturbar sistemas 

de telecomunicação. Estas interferências não são significativas. No entanto, é necessário 

efetuar estudos mais detalhados quando o parque se situa junto de aeroportos ou de sistemas 

de retransmissão.  

O preço de ser pioneiro no mercado   

Ausência de leis e regulamentações definidas – discussões com ANEEL, ELETROBRÁS, 

MME; “Medida Provisória” MP 450- datas para dezembro de 2011, aprovada no Plenário pelos 

deputados, senadores e assinada pelo presidente da república.      

Embargos, denúncias e outros blocos pesados no caminho – IBAMA, Instituto do 

Patrimônio Histórico e Cultural (IPHAN), SEMACE, Union, Marine land, Media; Defensoria 

Pública, Ministério Público, prefeitos, autoridades locais, igreja, comunidades locais, 

proprietários de terra; Denuncia anônima no TCU (Tribunal de Contas da União).  

Construção – assuntos de subestação e fornecedores de turbinas; logística complexa, 

especialmente durante a estação chuvosa para Icaraizinho; assuntos de engenharia elétrica 

para funcionar os parques.  

Financiamento - morosidade, burocracia, falta de critérios específicos para o setor.  

    

7- Atualmente este setor esta sendo muito divulgado. Com essa mídia positiva, 

o que foi possível observar de mudanças, no que diz respeito a incentivos, 

facilidades?   
Os leilões estão acontecendo anualmente. Com relação a incentivos fiscais, os novos 

empreendimentos em energia eólica já contam com um incentivo na hora de construírem seus 
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parques em território cearense. O governo estadual publicou um decreto garantindo às 

empresas do setor uma isenção de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços) que chega a 74% do valor a ser pago. O benefício é aplicado ao imposto gerado no 

momento da compra de equipamentos para a instalação de usinas de geração de energia dos 

ventos.   

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) autorizou os estados brasileiros a 

realizarem este incentivo, e o Ceará é a primeira unidade federativa a garantir a sua aplicação, 

por meio de decreto.  

 

8- Sabe-se que um ponto negativo desse empreendimento é o custo, pois 

apresenta um orçamento muito elevado. Já existe algum projeto de 

financiamento ou empréstimo especifico para este setor?   
Com relação a financiamentos, o BNDES é muito presente neste setor e a Caixa Econômica 

esta iniciando suas atividades para essa linha de crédito. 

 

9- O que você destacaria como marco inicial da inclusão do ceara nesse 

tema?   
De acordo com dados fornecidos pela COELCE, pode-se contar como a inclusão do estado a 

partir da data de 1990, onde começou a explorar a energia proveniente dos ventos. Um estudo 

foi feito para levantar e analisar a possibilidade de implantação e desenvolvimento de parques 

eólicos no projeto “Mapeamento Eólico do Estado do Ceará”, que foi possível graças a um 

Protocolo de Intenções firmado entre a Companhia de Eletricidade do Ceará (COELCE) e a 

Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ). O objetivo do convênio entre a 

COELCE e a GTZ foi de registrar e levantar dados sobre os ventos no Ceará com a utilização 

de computadores e sistemas para medir a velocidade do vento, chamados de estações 

anemométricas. Na época foram instaladas três estações: em Cofeco, Fortaleza; em 

Jericoacoara, Gijoca; e em Palmeiras, Beberibe e o estudo durou dois anos. Deste 

levantamento pôde-se concluir que o estado do Ceará possui enorme potencial para obtenção 

de energia eólica.   

A primeira usina foi inaugurada em janeiro de 1999, e está localizada na Praia da Taíba, 

município de São Gonçalo do Amarante, tendo a capacidade de 5 MW com 10 aerogeradores 

de 44 m de altura e 500kW instalados. A segunda usina, inaugurada em abril de 1999, está 

localizada na Prainha, município de Aquiraz, tendo a capacidade de 10 MW com 20 

aerogeradores de 44 m de altura e 500 kW instalados. As duas usinas cearenses são as 

primeiras e únicas no mundo construídas sobre dunas e são capazes de fornecer 52,5 

GWh/ano, energia suficiente para atender a 6% da população de Fortaleza, o que corresponde 

a 120 mil habitantes.  
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10 – Que tipo de avanços a empresa espera para este mercado em 10 anos?  
Todos esperam, a Abeeólica, os investidores, do setor um marco regulatório, um marco que 

garanta a continuidade dos leiloes, essa sinalização para o mercado, você consegue que as 

grandes empresas se instalem no Brasil. Com isso você começa a fomentar a cadeia produtiva 

e assim se consiga uma redução dos preços, trazendo valores ainda mais competitivos.   

A nível estadual a tendência hoje é que o ceara voltar o investimento para o estado. Ele tem o 

maior potencial, não adianta nada ter se não há interesse, o governo vai precisar se posicionar 

com relação a isso. De modo que deixe claro para o investidor que ele quer isso. O estado do 

Ceará tem potencial para ser o maior produtor de energia eólica do Brasil, basta saber que isso 

é interessante. Pode passar de importador para exportador de energia, basta ter essa visão.  
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APENDICE II – Fotos de alguns Parques Eólicos localizados no estado do 

Ceará. 
Parque Eólico Praia de Morgado, empreendimento possui 28,8 MW de capacidade instalada, 

com 19 aerogeradores de 1,5 MW cada  

Serviços e Produtos 	  
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Fonte: Agência CanalEnergia	  

 

O Parque Eólico Volta do Rio, em Acaraú (CE), entrou em operação na quinta-feira, 23 de 
setembro de 2010.  
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Fonte:	  Agência CanalEnergia 	  
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