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RESUMO
Esta dissertação objetiva analisar o setor eólico no estado do Rio Grande do Norte
destacando os principais desafios ao seu desenvolvimento. A questão central de
pesquisa é saber qual o lugar do Nordeste e do Rio Grande do Norte no mapa da
„expansão e diversificação‟ do setor elétrico brasileiro e quais são os seus principais
desafios e oportunidades. A hipótese de pesquisa é que a energia eólica é um dos
vetores de desenvolvimento do Nordeste. Todavia, a despeito de expansão recente deste
setor, acredita-se que o rebatimento desta atividade sobre o desenvolvimento regional
pode ser ampliado a partir da internalização, tanto quanto possível, da cadeia produtiva
da energia eólica também na região. Isto pressupõe políticas de incentivo ao
enfrentamento dos gargalos produtivos, logísticos, de CT&I e de qualificação
profissional. Todavia, tais políticas ainda se mostram insuficientes na região,
especialmente no Rio Grande do Norte. A metodologia aplicada contempla uma
pesquisa secundária e de campo. A revisão bibliográfica explora a construção do Setor
Elétrico Brasileiro (SEB), enfatizando o papel do Estado no planejamento e construção
do setor, as circunstâncias que resultaram na privatização de parte das empresas
públicas do setor elétrico nos anos 1990 e sua retomada no planejamento do SEB,
promovendo a diversificação do sistema e a inserção de novas fontes renováveis de
energia, com destaque para a energia eólica. A revisão de literatura também situa a
energia eólica no mundo, Brasil e Nordeste, destacando o seu potencial em relação às
demais fontes, bem como a sua importância para o desenvolvimento sustentável. Ainda
são sistematizados e analisados dados sobre a origem, perfil, aspectos econômicos e
tecnológicos do setor eólico no Rio Grande do Norte, bem como dos territórios que
abrigam parques eólicos. O estudo também contém uma pesquisa de campo, a qual foi
realizada junto a importantes atores envolvidos com a atividade no estado. Os resultados
confirmam a hipótese de pesquisa e apontam que a energia eólica é um dos vetores de
desenvolvimento para o Rio Grande do Norte, que o estado tem recebido grandes
investimentos na implementação de parques eólicos e é destaque em produção de
energia. Entretanto, esse sucesso na produção não se reflete na atração de fabricantes da
cadeia produtiva do setor. Problemas logísticos e infraestruturais, dentre outros,
também são realçados pelos atores entrevistados. Todos estes aspectos, embora
impliquem num cenário incerto quanto aos rebatimentos desta atividade no
desenvolvimento local, também se constituem em oportunidades de ações e políticas.
PALAVRAS-CHAVES: Setor Elétrico
Desenvolvimento. Rio Grande do Norte.

Brasileiro

(SEB).

Energia

Eólica.

ABSTRACT
This study aims to analyze the wind sector in Rio Grande do Norte state highlighting the
main challenges to its development. The central research question is to know what is the
place in the Northeast and Rio Grande do Norte on the map of 'expansion and
diversification' of the Brazilian electric sector and what are its main challenges and
opportunities. The research hypothesis is that wind power is one of the Northeast's
development vectors. However, despite the recent expansion of this sector, it is believed
that the folding of this activity on regional development can be extended from the
internalization as much as possible, the wind energy supply chain also in the region.
This assumes incentive policies to confront the production bottlenecks, logistics, CT&I
and professional qualification. However, such policies still are insufficient in the region,
especially in Rio Grande do Norte. The applied methodology includes a secondary and
field research. The literature review explores the construction of the Brazilian Electric
Sector (SEB), emphasizing the state's role in the planning and construction sector, the
circumstances that resulted in the privatization of the public companies in the electricity
sector in the 1990s and their resumption in the planning of SEB by promoting the
diversification of the system and the inclusion of new renewable energy sources,
especially wind power. The literature review also located wind power in the world,
Brazil and Northeast, highlighting its potential in relation to other sources, as well as its
importance for sustainable development. They are still organized and analyzed data on
the origin, profile, economic and technological aspects of the wind sector in Rio Grande
do Norte, as well as the territories that are home to wind farms. The study also contains
a field survey of important actors involved in the activity in the state. The results
confirm the hypothesis and show that wind energy is one of the development vectors for
the Rio Grande do Norte, the state has received large investments in the implementation
of wind farms and is featured in energy production. However, this success in production
is not reflected in attracting manufacturers of the production chain. Logistical and
infrastructural problems, among others, are also performed by actors interviewed. All
these aspects, although involving an uncertain scenario regarding the repercussions of
this activity in local / regional development, also constitute opportunities actions and
policies.
KEY WORDS: Wind Energy. Brazilian Electric Sector (BES). Development. Rio
Grande do Norte.
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1. INTRODUÇÃO

A energia é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento
socioeconômico. O homem, desde os seus primórdios, quase sempre dependeu de
algum tipo de fonte energética que garantisse a sua sobrevivência, o desenvolvimento e
a evolução de sua espécie. Assim, a obtenção e manipulação de algum tipo de fonte de
energia pelo homem transformaram o seu comportamento e suas formas de interação.
O fogo foi a primeira fonte de energia que o homem utilizou para facilitar sua
vida no ambiente, o que serviu tanto para a sua proteção e sobrevivência quanto para o
seu bem estar. Não obstante, o marco inicial de uso intensivo de energia, que
transformaria para sempre a vida em sociedade e a economia, foi a Revolução Industrial
do século XVIII. Desde então, o homem e/ou a sociedade depende cada vez mais do
fornecimento de energia para a manutenção do padrão produtivo capitalista e bem estar
doméstico e social. Desse modo, o aumento da demanda por energia é um fato constante
na sociedade, nas esferas comercial, residencial e industrial.
O domínio da tecnologia e os diferentes estágios do conhecimento científico e
evolução da humanidade, ao longo da sua história, permitiram que diversas fontes de
energia fossem utilizadas, principalmente as formas tradicionais de geração baseadas
em carvão, petróleo, nuclear e gás.
O consumo de energia elétrica vem crescendo nos últimos anos e prosseguirá em
alta segundo a International Energy Agency - IEA (2008). A previsão da agência é que
até 2030, a demanda por energia primária sofrerá um aumento de 55%. Todavia, a
tendência de aumento no padrão de consumo de variadas mercadorias (bens e serviços),
bem como a quantidade de energia que reivindica para a sua produção e consumo, têm
se mostrado cada vez mais insustentáveis, tanto do ponto de vista econômico quanto
ambiental.
Diante disso, a recente preocupação mundial com a segurança energética e com
os impactos ambientais que a forma tradicional de geração de energia ocasiona,
despertaram o mundo para a necessidade de desenvolvimento de fontes renováveis de
energias, permitindo que elas se insiram no cenário global de produção como alternativa
para a geração de energia elétrica. Contudo, por se tratar de novas atividades produtivas,
as energias alternativas necessitam de planejamento, bem como do desenvolvimento de
políticas públicas específicas para o progresso do setor, em última instância, da presença
do Estado.
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No Brasil, dentre as possibilidades, a energia eólica destaca-se como uma das
mais promissoras na geração complementar de energia renovável e competitiva, além de
ser um dos possíveis vetores para o desenvolvimento regional.
Dessa maneira, nos últimos anos a energia eólica vem se transformando em uma
das principais fontes alternativas de geração de eletricidade, fundamentalmente porque,
cada vez mais, o atual padrão de produção e consumo de energia, pautado nos
combustíveis fósseis, se torna insustentável ambientalmente.
As turbinas de vento são usadas desde os primórdios na agricultura como fonte
de energia para facilitar o trabalho do homem no campo. Inicialmente a invenção do
cata-vento no meio rural, como instrumento de substituição do trabalho motriz do
homem, contribuiu para aumentar a produtividade do trabalho na agricultura e logo
apresentou rápida difusão, sendo produzido em larga escala (DUTRA, 2001).
Contudo, com a Revolução Industrial no século XVIII houve uma modificação
no sistema produtivo capitalista com a introdução da máquina a vapor e dos
combustíveis fósseis e, posteriormente, o desenvolvimento do motor elétrico. Esses
fatores modificaram de forma radical o sistema produtivo, pois apresentaram maior
eficiência e competitividade técnica e econômica.
Desse modo, a fonte eólica passou por diversos estágios de desenvolvimento e
de dificuldades ao longo da história para se colocar como fonte geradora de eletricidade.
Somente no início do século XX a energia eólica passou a ser pesquisada como fonte
geradora de energia. Diante dos conflitos das duas Grandes Guerras Mundiais e,
posteriormente, com a crise do preço do petróleo nos anos 1970, os países buscam por
novas fontes de geração de energia.
A dependência maciça das fontes tradicionais de produção de energia revelou
um grave problema, que era a pouca ou nenhuma reserva em recursos naturais para
suprir a demanda por energia. Vale salientar que foram os países mais desenvolvidos
que revolucionaram o modo de produção na economia através das revoluções
industriais, mas estes sempre dependeram da importação de boa parte de sua demanda
em recursos energéticos (petróleo, gás, carvão).
Em decorrência da instabilidade no fornecimento de recursos energéticos por
causa de conflitos e/ou de crises no sistema capitalista, os países mais desenvolvidos
passaram a traçar estratégias de pesquisa e desenvolvimento de novas fontes alternativas
de geração de energia elétrica. A busca ocorre por fontes de geração de eletricidade
caracterizadas com baixos impactos ambientais e renováveis, uma vez que o padrão de
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consumo e a geração de energia pautada nos combustíveis fósseis estão cada vez mais
insustentáveis, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. Neste contexto,
dentre as fontes alternativas, a energia eólica apresenta as características de ser uma
fonte renovável e de baixo impacto ambiental.
Assim, vários países no mundo passaram a investir em Pesquisa e
Desenvolvimento para viabilizar economicamente a fonte eólica como fonte produtora
de eletricidade em larga escala com benefícios econômicos, sociais e ambientais.
Ademais, as questões ambientais têm reforçado a busca por fontes de energia
menos poluentes e que garantam a segurança no suprimento de energia, visando o
atendimento das demandas básicas da sociedade e a expansão da produção capitalista de
bens e serviços. Claro que, o desenvolvimento de novas fontes de energia faz brotar um
novo mercado a ser explorado pelos países detentores do conhecimento e das
tecnologias envolvidas no processo de produção de eletricidade, como é o caso do
mercado de aerogeradores.
Em relação ao caso brasileiro, a inserção da energia eólica na matriz elétrica foi
consequência da crise na oferta de eletricidade de 2001, decorrente da insuficiência de
investimento em longo prazo a partir da privatização do setor nos anos 1990, que foi
privatizado pelo esgotamento do modelo estatal do setor elétrico na década de 1980.
Ademais, o Brasil necessita de outras fontes de geração que diversifiquem e
complementem a fonte hídrica, principal fonte geradora de eletricidade.
No Brasil a energia eólica começou a ser introduzida na matriz elétrica a partir
de 2002. Por ser complementar à fonte hídrica, a expansão da produção da fonte eólica
ameniza a dependência daquela fonte do regime de chuvas. Além disso, a economia
brasileira, embora tenha apresentado um PIB bastante oscilante nas décadas de 2000 e
2011, registrou um aumento na taxa média de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB), ao menos nos anos 2000, o que somado à elevação do salário real, expansão do
crédito, variadas transferências, resultou numa maior demanda por produtos e,
conseqüentemente, por eletricidade:
[...] observa-se que os setores responsáveis pelo aumento do consumo de
energia foram o comercial e o residencial. Este último, claramente
compreensível pelos fenômenos sociais, como a ascensão de classes sociais
com consequências, como o aumento de consumo de energia por novos
eletrodomésticos (ainda incentivado pela redução do IPI da linha branca) e
outros bens de consumo e de capital (como automóveis não referenciados
neste artigo, mas certamente trazem impacto semelhante no consumo de
combustíveis fósseis). (PORTAL O SETOR ELÉTRICO, 2013, p. 1).
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Diante deste cenário, o Setor Elétrico Brasileiro (SEB) tem buscado diversificar
a sua matriz. A condição básica ideal para conseguir esse propósito foi a energia eólica,
que pode atuar mais intensamente no período seco do ano (período em que as
hidrelétricas apresentam queda nos reservatórios).
Adverte-se que apesar do Brasil ter um dos maiores potenciais hidrelétricos do
mundo, mesmo assim necessita diversificar sua matriz. Primeiro porque depende do
regime de chuvas. Segundo porque há restrições a esse potencial, pois fica na região
Norte, de modo que há questões ambientais e geográficas (ex: o terreno não ajuda na
estocagem de água, pois é área de planície), dentre outros fatores limitantes.
Atualmente a produção de eletricidade por fonte hidrelétrica chega a
aproximadamente a 61% do total da produção em eletricidade. O país ocupa a segunda
posição no mundo em produção de eletricidade por fonte hídrica, ficando atrás da China
e a frente dos EUA. Porém, quando se compara a matriz elétrica interna desses países, o
Brasil tem uma composição ímpar e privilegiada. Segundo o relatório da U.S. Energy
Information Administration (U.S. EIA), em 2013 a China apresentou uma matriz elétrica
baseada em fontes primárias, composta por 69% combustíveis fósseis; 22%
hidroeletricidade e 9% são de outras fontes (U.S. EIA, 2015). Os EUA também têm
uma matriz elétrica estruturada em combustíveis fósseis. A matriz elétrica dos EUA, em
2014, era composta por 72% de fontes primárias, 9% de hidrelétricas, 9% nuclear, 8%
fontes renováveis e 2% outras fontes (U.S. EIA, 2014).
Assim, o perfil da matriz elétrica brasileira é beneficiada, pois além de garantir a
oferta de eletricidade, apresenta características econômicas e ambientais interessantes,
ou seja, emite relativamente pouca quantidade de gases do efeito estufa, além de ser
renovável e competitiva economicamente. São grandes reservatórios construídos
estrategicamente para controlar a oferta de eletricidade durante o ano inteiro. No
entanto, a construção de novas hidrelétricas com essas características tem esbarrado,
crescentemente, em questionamento quanto aos impactos sociais (remanejamento de
comunidades tradicionais, indígenas e das populações de entorno; perda dos laços
culturais e comunitários; inundação do patrimônio tangível e locais sagrados,
surgimento de doenças, insegurança e incerteza, dentre outros) e ambientais
(alagamento de áreas florestais, desaparecimento do habitat da fauna e flora existente,
extinção de espécies, perda da biodiversidade, tremores de terra, dentre outros).
Desta forma, ganha espaço, inclusive na legislação, a tese de que possíveis ações
de mitigação frente a tais questões, não compensariam os seus efeitos negativos.
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Neste contexto, se o país espera crescimento da economia para os próximos
anos, fundado, por exemplo, na elevação do Produto Interno Bruto (PIB),
fortalecimento da dinâmica do mercado interno, aumento do número de empregos e
expansão do crédito, certamente demandará muita energia. Sendo assim, é necessário
garantir a expansão do setor elétrico brasileiro com a introdução de novas fontes ao
SEB.
Assim, o país deve priorizar fontes que complementem o parque hídrico e que
estejam de acordo com as demandas ambientais deste novo século, isto é, fontes
renováveis e com baixa emissão de CO2. E, considerando esses aspectos, a energia
eólica comporta muitas dessas características.
Neste sentido, quando se observa o mapa eólico do Brasil, a Região Nordeste
tem a maior viabilidade técnica em recurso eólico do país, pois mais da metade do
potencial se encontra em tal região, sendo a costa potiguar e cearense aquelas que
apresentam condições naturais mais favoráveis. Isso sem considerar o potencial eólico
no interior do território e no mar. Além do mais, estudos recentes mostram que esse
potencial pode mais que dobrar usando torres eólicas de 100 metros de altura que, aliás,
a tecnologia atual já possibilita ser produzido (CRESESB, 2001; GWEC, 2012).
Com tal potencial de produção existente no Brasil, principalmente no Nordeste,
a matriz elétrica não sofre por falta de recursos para suprir a demanda. Ademais, o
Nordeste por ter o maior potencial eólico pode se transformar num pólo industrial,
tecnológico e de pesquisa, uma vez que existe uma tendência de concentração de
parques eólicos na região e, consequentemente, as empresas tendem a se localizar
próximas aos recursos. Assim, políticas que internalizem e/ou estimulem no seu espaço
o desenvolvimento da cadeia produtiva, que produzam máquinas, equipamentos e
serviços ao setor, além de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), é fundamental para
se pensar neste setor como um vetor de desenvolvimento para o Nordeste e RN.
Assim, a energia eólica pode beneficiar a economia brasileira de duas formas.
Primeiro diversificando a matriz elétrica, configurando-a totalmente em fontes
renováveis de energia. Segundo, o maior potencial eólico do Brasil encontra-se na
região Nordeste. Logo, pode-se gerar oportunidades de transformação e diversificação
da estrutura produtiva da região através, por exemplo, da internalização da cadeia
produtiva da energia eólica, ou ainda, do estímulo aos serviços afins ao setor, bem como
estimulando outros negócios por efeito de transbordamento, podendo com isto inclusive
aumentar e alterar os seus fluxos comerciais.
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No entanto, por se tratar de uma nova fonte é necessário desenvolver um
aprendizado por completo das características do seu funcionamento. Não menos
importante é a introdução de políticas públicas de incentivo à produção e investimentos
em CT&I para torná-la cada vez mais viável economicamente, já que a energia eólica e
outras fontes renováveis ainda não têm poder de concorrência somente via mercado com
os combustíveis fósseis.
Assim, acredita-se que o Estado precisa intervir e incentivar os investimentos em
projetos eólicos, contribuindo para a expansão da produção de energia elétrica e criação
das condições para o desenvolvimento da cadeia produtiva.
Desta forma, frente à expansão recente da energia eólica no Brasil, o que atinge
variadas regiões, questiona-se:
Qual é o lugar do Nordeste no mapa da expansão e diversificação do setor
elétrico brasileiro?
Quais são as principais características e desafios do setor eólico no Nordeste
brasileiro e, particularmente, no Rio Grande do Norte?
Estas duas questões básicas da pesquisa se desdobram em outros
questionamentos secundários, mas de suma importância para este trabalho, pois suas
respostas contribuirão para elucidar as perguntas principais:
 Como foi a construção histórica do Setor Elétrico Brasileiro?
 Que papel teve o Estado neste setor extremamente estratégico para o
desenvolvimento do país?
 Em que contexto a energia eólica se insere na matriz elétrica nacional?
 Qual a importância da energia eólica para o meio ambiente?
A ênfase ao Rio Grande do Norte se deve ao fato do estado se destacar no
recebimento de parques eólicos e, consequentemente, na produção de energia elétrica.
Assim, o objetivo geral deste estudo é analisar o setor eólico no Rio Grande do
Norte apontando os principais desafios ao seu desenvolvimento.
Os objetivos específicos são:
 Analisar o setor eólico com um dos vetores do desenvolvimento no terceiro
milênio;
 Caracterizar o setor eólico no mundo e Brasil;
 Apresentar um panorama da expansão recente da energia eólica no Nordeste,
com ênfase sobre o Rio Grande do Norte, situando o estado no cenário eólico
nacional e regional;
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 Analisar os principais desafios e oportunidades do setor eólico enquanto
vetor de desenvolvimento do Rio Grande do Norte.

Parte-se da hipótese de que a energia eólica é dos vetores de desenvolvimento do
Rio Grande do Norte. Todavia, a despeito de expansão recente deste setor, acredita-se
que o rebatimento desta atividade sobre o desenvolvimento regional pode ser ampliado
a partir da internalização, tanto quanto possível, da cadeia produtiva da energia eólica
também na região. Isto pressupõe políticas de incentivo ao enfrentamento dos gargalos
produtivos, logísticos, de CT&I e de qualificação profissional. Todavia, tais políticas
ainda se mostram insuficientes na região, especialmente no Rio Grande do Norte.
Visando atingir o objetivo traçado e comprovar ou não a hipótese de estudo, o
percurso metodológico inclui uma revisão bibliográfica acerca do tema e uma pesquisa
de campo junto a agentes econômicos (empresas e/ou entidades de representação do
empresariado)

e

institucionais

(governos,

entidades

de

ensino/pesquisa,

apoio/promoção) relacionados ao setor.
Esta Dissertação contém quatro capítulos, além desta Introdução. No capítulo 2 é
feita uma revisão bibliográfica sobre a formação do Setor Elétrico Brasileiro com ênfase
no papel do Estado no planejamento do setor. No capítulo 3 apresenta-se uma
caracterização do setor eólico no mundo, Brasil e Nordeste. O capítulo 4 contempla o
detalhamento dos procedimentos metodológicos aplicados no presente estudo. O
capítulo 5 faz uma análise da expansão do setor eólico no Rio Grande do Norte, bem
como uma investigação dos seus principais desafios e perspectivas, incluindo a „voz de
importantes atores‟ ligados ao setor. Por fim, são apresentadas as Considerações Finais.
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2. EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DO SETOR
ELÉTRICO BRASILEIRO E DA NOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
SUBJACENTE ÀS AÇÕES E POLÍTICAS DO ESTADO BRASILEIRO
Este capítulo trata da formação do Setor Elétrico Brasileiro (SEB), abordando,
num primeiro momento, as primeiras experiências do país no uso da eletricidade com
participação do capital privado estrangeiro e, num segundo momento, o papel
intervencionista do Estado brasileiro como agente formador e planejador estratégico do
setor para o desenvolvimento do país. Por fim, abordar-se-á a decadência do modelo
estatal (anos 1980 e 1990) e a nova condição de planejamento do setor a partir da
diversificação da matriz elétrica (a partir de 2004). Dessa forma, o período de análise é
de 1879 até os dias atuais.
A ênfase da análise é a presença do Estado no setor elétrico nacional. O estudo
também contempla a construção e evolução do setor, as transformações que o mesmo
vem passando nos últimos anos, as quais causaram a inserção de outras fontes, como
energia eólica. Para este fim, o capítulo enfatiza as políticas econômicas do nacional
desenvolvimentismo de Vargas até o desmonte da estrutura estatal produtivista entre
anos 1980 e 1990 e a posterior retomada do seu planejamento pelo Estado pós crise
energética de 2001.

O Quadro 1 a seguir sistematiza importantes momentos da

evolução do Setor Elétrico Brasil (SEB).
Período
1930

1880- Caracterizado por monopólio privado durante a República Velha.
É neste período que são construídos os primeiros empreendimentos
do setor elétrico, tanto nacionais quanto estrangeiros. A partir de
1920 as empresas de capital estrangeiro dominam o setor.

Período
1979

1931- Caracterizado pela crescente participação do Estado. Primeiros
instrumentos de regulamentação do setor. Destaque para a
instituição do código de Águas, em 1934. Criação do Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), em 1939; Plano
Nacional de Eletrificação, em 1943; Criação da Chesf, em 1945;
Criação de Furnas, em 1957. Estado indutor a partir de 1951.
Empreendimentos estatais com investimentos públicos. Criação de
concessionárias estaduais e criação da Eletrobrás em 1962.
Caracterizado pelo modelo estatal. Nacionalização e estatização do
setor elétrico que atingiu seu auge em 1979.

Período
1994

1980- Caracterizado pela crise institucional. Crise econômica no período
afeta o setor elétrico. Modelo estatal é questionado. Início das
privatizações.
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Período
2003

1995- Nova organização do setor elétrico. Reformas institucionais.
Privatização.

Período de 2004 O „Novo Modelo do Setor Elétrico‟, caracterizado pela retomada
até os dias atuais da responsabilidade do planejamento do setor de energia elétrica
pelo Estado.
Quadro 1: Evolução do Setor Elétrico Brasil (SEB): principais períodos (1880 até os dias atuais).
Fonte: Elaboração própria

A fase inicial que impulsiona o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro está
intrinsecamente ligada a dois fatores conjunturais extremamente importantes para a
mudança de rumos da economia brasileira. O primeiro deles foi o fator econômico, que
diz respeito a grande depressão econômica de 1929, desencadeada pela quebra da Bolsa
de Valores de Nova Iorque, a qual causou significativa retração nos fluxos comerciais e
financeiros entre países. A economia brasileira não ficou isenta dos impactos negativos
da crise, pois dependia da demanda externa para impulsionar o crescimento econômico.
A queda abrupta das exportações de café atingiu a balança comercial, que, por
consequência, gerou déficit do balanço de pagamentos impactando negativamente a
geração de divisas e, por fim, a capacidade de importar. A recessão da economia
mundial colocava em xeque os fundamentos da economia brasileira fundada no modelo
agroexportador.
O segundo fator foi político, que diz respeito à Revolução de 1930 e, por
conseguinte, a chegada de Getúlio Vargas na Presidência da República. Vargas fica no
poder entre 1930 e 1945 e inicia-se um período de transformação estrutural da economia
brasileira. O objetivo central do governo era implementar um ciclo de industrialização
do país e diversificar a estrutura da economia, que teve como principal característica a
progressiva participação do Estado na economia.
A partir da conjuntura de crise, tanto econômica quanto política, houve a
necessidade do Brasil “voltar-se para dentro”, com o objetivo de buscar soluções para os
problemas gerados pela grande crise. Esta seria a solução para dependência do mercado
externo, ou seja, estabelecer uma forma de crescimento e desenvolvimento econômico a
partir da economia interna e isso passava pelo processo de industrialização.
Na figura de Getúlio Vargas, o país passou a utilizar uma política nacional
desenvolvimentista, que, através de fortes investimentos estatais, deu início ao projeto
de desenvolvimento econômico por meio da implementação de uma política de
substituição de importações, visando à industrialização do país.
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Vale ressaltar que a intervenção na economia não foi algo exclusivo e isolado do
país. Em resposta à crise, predominaram as ideias do economista John Maynard Keynes,
o qual defendia dois vetores básicos de atuação pelo Estado: i) na expansão de
mecanismos que garantissem a transferência e distribuição da renda, bem como garantia
da prestação de serviços sociais básicos, como, educação, saúde, infraestrutua,
segurança; ii) o Estado tem que envolver-se, direta e indiretamente, na produção de bens
e serviços (LANDI, 2006).
De modo geral Keynes acreditava que a estabilidade da economia passaria pela
intervenção do Estado garantindo os investimentos, o pleno emprego, o controle de
capitais para evitar crises, além de permitir as condições necessárias para o
desenvolvimento do comércio.
Para conquistar o sucesso da industrialização, via endogeneização do processo
produtivo, era necessário investir, também, no setor elétrico, ramo estratégico para
qualquer Nação.
Uma vez sumarizados elementos sobre os fundamentos que levam ao
nascimento do setor elétrico brasileiro, cabe aclarar, brevemente, o processo de
produção de energia elétrica, desde a fonte geradora até o consumidor final. São três
etapas: geração, transmissão e distribuição.
A primeira etapa envolve uma fonte que tenha potencial de exploração para
produzir eletricidade, isto é, uma fonte geradora de energia elétrica, que pode ser:
hidráulica, eólica, térmica, entre outras.
Tendo a fonte geradora de eletricidade é necessário transportar essa energia
elétrica aos centros consumidores. Logo, esta dá início à segunda fase do processo, ou
seja, a transmissão. Para alcançar esse objetivo é necessário construir uma infraestrutura
de torres de transmissão, fixação de cabos e construção de subestações de energia
intermediárias.
Por fim, a terceira e última fase é a distribuição desta eletricidade aos
consumidores, seja residencial, comercial ou industrial.

31
2.1. NASCIMENTO DO SETOR ELÉTRICO NACIONAL: FORMAÇÃO PELO
CAPITAL ESTRANGEIRO (1880 A 1930)
Para contextualizar o início da utilização da energia elétrica no Brasil faz-se
necessário levantar informações da conjuntura socioeconômica na qual vivia o país na
transição do século XIX para o século XX e sua relação com o setor externo.
A utilização da eletricidade em território nacional data das duas últimas décadas
do século XIX, na transição do Brasil Império para Brasil República. A primeira
experiência no uso desta inovação tecnológica no Brasil está diretamente relacionada à
estrutura do modelo econômico vigente no Brasil.
O Brasil realiza sua primeira experiência no uso de energia elétrica ainda na
época do império:
Já no início de 1879, D. Pedro II concedeu a Thomas Alva Edison o
privilégio de introduzir em nosso país os aparelhos e processos inventados
pelo engenheiro norte-americano para a utilização da luz elétrica, que o
imperador conhecera na Exposição de Filadélfia três anos antes. Era intenção
de D. Pedro II que esses inventos fossem logo introduzidos no Brasil
(PANORAMA, 2006, p. 38)

No ano de 1879 foi inaugurada a Estação da Corte da Estrada de Ferro D. Pedro
1

II , o primeiro empreendimento elétrico do país na cidade do Rio de Janeiro. Já em
1883, o Brasil dá um salto em inovação, inaugurando a primeira hidrelétrica do país, a
usina Ribeirão do Inferno com 12 kW de potência instalada na cidade de DiamantinaMG (PANORAMA, 2006).
À medida que o tempo passava e algumas regiões se desenvolviam, o sistema
expandia e novos equipamentos e empreendimentos eram inaugurados a partir da
aplicação da energia elétrica para atender a iluminação pública e outros serviços, como
a primeira linha de bondes elétricos do país, inaugurada em 1883, na cidade de Niterói,
Rio de Janeiro.
No mesmo ano foi inaugurado o primeiro serviço de iluminação pública
municipal do Brasil e da América do Sul, na cidade de Campos, Rio de Janeiro; em
1885 foi a vez da cidade Rio Claro-SP, receber o serviço de iluminação pública; em
1887, inaugura-se a usina hidrelétrica no rio Ribeirão dos Macacos, em Nova Lima,
Minas Gerais, voltada para trabalhos de mineração; ainda em 1887 foi criada a

1

Atualmente a estação é conhecida como Estrada de Ferro Central do Brasil.
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Companhia de Força e Luz2, no Rio de janeiro, com objetivo de fornecer iluminação
elétrica para alguns pontos da cidade do Rio de Janeiro a partir de uma central
termoelétrica; em 1889, na cidade de São Paulo, foi instalada a usina termoelétrica
Água Branca, destinada a fornecer abastecimento de água e iluminação para o bairro de
mesmo nome (PANORAMA, 2006).
Dessa forma, percebe-se que, o Brasil, no início das operações do setor elétrico,
expande sua produção de energia elétrica, porém, de forma descentralizada. Eram usinas
de pequeno porte e voltada, basicamente, para a iluminação e transporte público (na
figura do bonde elétrico), residências, atividade de mineração, e beneficiamento de
produtos agrícolas (CASTRO, 1985). Destaca-se que esta expansão inicial de
empreendimentos ligados ao setor elétrico deve-se aos investimentos de caráter nacional
envolvendo pessoas inovadoras e os empresários da cafeicultura.
Somente em 1889 o Brasil coloca em operação a primeira usina hidrelétrica de
maior porte com potência de 375 kW voltada, especificamente, para iluminação pública
e para fábrica de tecidos Bernardo Mascarenhas, localizada na cidade de Juiz de Fora,
Minas Gerais (PANORAMA, 2006).
Estas informações revelam que o Brasil foi um dos primeiros a incorporar as
transformações iniciais geradas pela segunda Revolução Industrial, pelo menos no uso
de materiais da indústria elétrica.
As primeiras experiências de utilização, produção e desenvolvimento da
indústria elétrica no Brasil são contemporâneas às aplicações iniciais nos Estados
Unidos e na Europa, o que revela o seu pioneirismo. De modo que, assim que inovações
e aperfeiçoamentos surgiam na indústria da eletricidade, o Brasil era um dos primeiros
países a experimentar estas novidades (PANORAMA, 2006).
O fato de o Brasil ter sido contemporâneo dos principais países industriais no
uso das inovações tecnológicas no setor elétrico, ocasionadas pela segunda Revolução
Industrial, revela a oportunidade que o país teve para mudar sua estrutura econômica,
mesmo num ambiente ainda predominantemente agroexportador e rural. Contudo, as
condições, por exemplo, de financiamento para incentivar o desenvolvimento
econômico não eram favoráveis para postular uma transformação ou reorganização das

2

Em função de sérios problemas financeiros, a empresa foi dissolvida em 1888. Enquanto funcionou, a
Companhia de Força e Luz chegou a manter mais de 100 lâmpadas de iluminação pública em várias ruas
do centro da cidade e em algumas residências particulares (PANORAMA, 2006).
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bases do modelo econômico estabelecido, uma vez que este era estruturado em um
único produto e voltado para exportação.
Mello (2009), em sua célebre obra „O Capitalismo Tardio‟, analisa esse
paradigma da economia primário exportadora, afirmando que:

O caráter primário exportador não decorre simplesmente da forma material
da produção predominante, alimentos e matérias primas, e da localização do
mercado em que se realiza, o externo. Ao contrário, advém,
fundamentalmente, de que as exportações representam o único componente
autônomo de crescimento da renda, e, por isso mesmo, o setor externo surge
como centro dinâmico da economia. É o modo de crescimento, crescimento
para fora, que, em última análise, torna as economias latino-americanas
conforme o modelo primário exportador. A esta maneira de crescer
corresponde uma determinada estrutura produtiva, caracterizada por uma
nítida especialização entre dois setores: de um lado, o setor externo, fonte de
todo dinamismo; de outro, o setor interno dele dependente, integrado por
indústrias, pela agricultura mercantil de alimentos e matérias primas e por
atividades de subsistência (MELLO, 2009, p. 27-28).

Neste sentido, a análise de Mello (2009) também corresponde ao caso específico
do setor elétrico, no sentido de que o país era importador da produção industrial e da
tecnologia de energia elétrica, justamente porque as características da economia
brasileira na época eram predominantemente agrária e voltada para o mercado externo.
Isto significa que o país não tinha uma base financeira e tecnológica que lograsse um
desenvolvimento do setor elétrico.
A consequência prática foi uma difusão da eletricidade de forma relativamente
lenta, gradual e fragmentada, além de ser implementada em alguns pontos isolados no
território. Totalmente diferente do que aconteceu nos países mais desenvolvidos, onde a
atividade energia elétrica já estava voltada para suportar um novo patamar do
desenvolvimento econômico e técnico científico a partir da Segunda Revolução
Industrial3.
A eletricidade no país, no seu início, foi utilizada apenas em alguns pontos e de
forma isolada, sendo que houve diferenciação no seu uso. Nas regiões mais
desenvolvidas, a energia elétrica foi utilizada tanto em serviços públicos quanto na
oferta para as primeiras indústrias. Já nas regiões mais atrasadas, a eletricidade chegava
para atender a iluminação pública através das relações e incentivos do poder político
local, como ver-se-á mais adiante. Não havia, portanto, a preocupação de produzir um
3

A Segunda Revolução Industrial iniciou-se no final do século XIX, fundamentando-se no
desenvolvimento e uso do motor elétrico e do motor de explosão (SANDRONI, 1999).
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fio condutor para integrar a economia nacionalmente via industrialização e, por
consequência, interligar todo o setor elétrico.
Contudo, na República Velha (1889 a 1930), energia elétrica é difundida no
Brasil com um pouco mais de amplitude, muito em função da crescente expansão da
economia agroexportadora como motor pujante do capitalismo nacional, da expansão
urbana e da introdução do trabalho assalariado nas lavouras de café, principalmente em
São Paulo.
Dessa maneira, a expansão da cafeicultura e a introdução da eletricidade no
Brasil têm uma relação estreita e direta com as condições de desenvolvimento do país.
Saes (1986) apud Lorenzo (2002), mostra de forma mais clara essa relação entre
desenvolvimento, expansão urbana e, posteriormente, crescimento industrial a partir da
economia agroexportadora estruturada no café. O autor afirma que, o desenvolvimento
da economia cafeeira no Estado de São Paulo entre o final do século XIX até a década
de 1930 foi fundamental para o nascimento e à consolidação da eletricidade no Brasil. A
expansão da produção de café incentivava o desenvolvimento de um complexo conjunto
de atividades, tais como ferrovias, assalariamento, expansão urbana, atividades
comerciais, de serviços, e, especialmente, provocava o aparecimento de atividades
industriais. O acesso a eletricidade se ampliava e se enredava nesse processo de
desenvolvimento. De modo que, tanto do ponto de vista econômico e social, quanto do
ponto de vista político - uma vez que houve forte envolvimento das forças políticas
ligadas a atividade cafeeira, com as concessionárias estrangeiras - a eletricidade e a
forma específica como se desenvolvia no Brasil, tornaram-se partes integrantes da
própria natureza do capitalismo no Brasil (SAES, 1986 Apud LORENZO, 2002).
Assim, a oferta de energia elétrica marcava a vida social e urbana e trouxe
benefícios para a economia como todo. Contudo, ao longo do período da República
velha o setor elétrico apresentou algumas questões importantes referentes ao modo
como esse novo mercado iria ser administrado.
Neste contexto, o período que dá início ao serviço de fornecimento de energia
elétrica em forma de concessões, que vai do final do século XIX até 1930, não
apresentava uma organização regulatória que centralizasse as tomadas de decisões para
agir em benefício do desenvolvimento da energia elétrica. Isto permitiria fortalecer a
estrutura do setor a partir de um planejamento nacional. Logo, não havia uma legislação
setorial específica ou um marco regulatório sólido para a atividade de oferta de energia
elétrica. Castro (1985) aborda esta questão dizendo que a legislação presente até o início
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dos anos 1930 era muito abrangente. Não havia definição de critérios objetivos e
padronizados de controle sobre as empresas concessionárias. O autor afirma ainda que,
o problema da falta de uma legislação foi agravando-se à medida que a indústria de
energia elétrica ampliou sua importância na estrutura produtiva e no consumo urbano
(CASTRO, 1985).
Assim, o setor estava descentralizado em pequenas empresas que faziam
serviços localizados a partir de negociações particulares. Portanto, a oferta de energia
elétrica atendia a interesses locais, principalmente, aos municípios com maior poder e
de desenvolvimento econômico e influência política.
Somente em 1891, depois de dois anos de regime republicano, o Brasil promulga
a Constituição Federal e nela se estabelece os primeiros ordenamentos jurídicos do
Estado brasileiro. Na carta magna, os estados e municípios conquistam grandes poderes
para administrar seus territórios de forma mais descentralizada sob a égide das
oligarquias regionais (CASTRO, 1985).
Essa autonomia administrativa dos estados e municípios afetou negativamente
uma possível evolução do setor elétrico no sentido de atingir o seu espraiamento numa
perspectiva nacional, uma vez que, os investimentos no setor eram realizados a partir do
nível de desenvolvimento econômico de cada região.
Neste sentido, na Constituição de 1891, ficaram estabelecidas as diretrizes das
concessões na prestação de serviços de distribuição de eletricidade. Como os
municípios e os estados conquistaram autonomia administrativa, houve, portanto, uma
repartição das obrigações entre eles na condução e gestão dos recursos naturais para
aproveitamento em produção de eletricidade. Os municípios ficaram encarregados de
outorgar as concessões e os estados ficaram responsáveis em aproveitar e utilizar o
potencial das quedas d´agua para empreendimentos na geração eletricidade
(PANORAMA, 2006).
Assim, sem a atuação do Estado na regulamentação do setor a nível nacional, os
estados e municípios tinham a liberdade para realizar concessões de serviços e negociar
contratos diretamente com as empresas de energia elétrica. Para mudar esta estrutura
institucional era necessário melhorar o aparato técnico e a regulação do setor para
permitir que o Estado o controlasse e, a partir daí, garantir o fornecimento de energia
elétrica de forma mais democrática e eficiente (BASTOS, 2006; COSTA, 2013).
Nesse contexto, duas empresas de capital estrangeiro se interessaram em
explorar os serviços de fornecimento de energia elétrica no Brasil. Justificado por dois
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motivos básicos. Primeiro, havia uma demanda por energia elétrica em crescimento,
principalmente nas cidades mais dinâmicas. Segundo, não existia uma regulação
institucional das prestadoras de serviços de energia elétrica.
Conforme

essas

empresas

se

estabeleciam

nas

cidades

de

maior

desenvolvimento econômico do país, com destaque para as cidades de São Paulo e Rio
de Janeiro e também o interior do estado de São Paulo, o mercado do setor elétrico se
tornava concentrado entre as duas empresas estrangeiras. Estas regiões eram os
principais centros urbanos do Brasil, as quais abriram oportunidades para as referidas
empresas atuarem no fornecimento de energia elétrica. A tabela 1 mostra a expansão da
densidade demográfica no Brasil, na virada do século XIX para o XX. Verifica-se que a
população brasileira mais que triplicou entre 1872 e 1920. Assim, uma população maior
implica em novas e maiores demandas socioeconômicas, inclusive energia elétrica.

Tabela 1: População brasileira entre 1872 e 1920 (em milhões de habitantes)

ANOS

TOTAL DE HABITANTES

1872

9.930.478

1890

14.333.915

1900

17.438.434

1920

30.635.605

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, IBGE. Vários anos.

Esse mercado latente a ser explorado logo chamou a atenção de grupos
empresariais estrangeiros para explorar os serviços de fornecimento de energia elétrica.
O primeiro deles foi o grupo canadense Brazilian Traction, Light and Power Company
Limited, que mais tarde seria chamado, simplesmente, de Grupo Light. Esse grupo
nasceu na cidade de Toronto, Canadá, no final do século XIX e foi constituído
exclusivamente para explorar os serviços públicos no Brasil. Em 1899, a Light obtém o
direito as concessões para explorar a distribuição de energia elétrica na cidade de São
Paulo e, posteriormente, a da capital da República, o Rio de Janeiro, em 1905. A
escolha destas duas cidades se explica pelo fato de ambas terem o maior
desenvolvimento econômico do país e, por conseguinte, havia uma grande demanda por
eletricidade (CASTRO, 1985).
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Atuando nas duas cidades mais dinâmicas do país e algumas outras, a Light logo
se tornaria, já na década de 1910, a empresa líder em capacidade geradora instalada.
Assim, na década de 1940 ela chegou a deter 55% do fornecimento total de energia
elétrica do Brasil (CASTRO, 1985).
Essa participação expressiva no total da oferta de energia elétrica é explicada
pela dinâmica econômica das regiões urbanas mais desenvolvidas. Em contrapartida, o
constante aumento da demanda verificado nas regiões mais desenvolvidas
economicamente exige a ampliação constante da oferta.
Já na década de 1920 chega ao Brasil o segundo grupo empresarial de capital
estrangeiro para atuar no setor elétrico nacional chamado American & Foreign Power
Company (AMFORP), de origem americana e vinculada a General Eletric Company e
que tinha como sócio o Banco JP Morgan (CASTRO, 1985).
A Amforp iniciou suas atividades no Brasil com a constituição das Empresas
Elétricas Brasileiras S.A. (EEB), que posteriormente se chamaria de Companhia
Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras (CAEEB). O objetivo era desenvolver uma
estrutura de gestão centralizada para facilitar o controle das atividades de diversas
empresas subsidiárias adquiridas pelo grupo.
Dessa forma, as atividades da Amforp concentraram-se no interior do Estado de
São Paulo, algumas capitais estaduais e outras cidades do Brasil, uma vez que os
maiores centros urbanos do país, Rio de Janeiro e São Paulo, estavam sob o domínio da
empresa Light. A escolha pelo interior paulista segue a mesma lógica da Light, ou seja,
a Amforp se concentrou na rica e dinâmica economia da região do café, procurando
investir onde tinha demanda por energia elétrica e em processo de expansão.
Por se tratar de um grupo amparado pelo conglomerado financeiro JP Morgan,
adotou a estratégia de aquisições de algumas concessionárias nacionais controlando suas
ações e, assim, conseguiu entrar no mercado de energia elétrica brasileira de forma
ampla e sólida.
Neste sentido, entre 1927 e 1930, a Amforp incorporou diversas concessionárias
ao seu patrimônio, como a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), que atuava no
interior de São Paulo4, da Companhia Brasileira de Energia Elétrica (CBEE), do Rio de
Janeiro, da Companhia Força e Luz de Minas Gerais (CFLMG), de Belo Horizonte, e de
4

A CPFL passou a atuar como empresa central do processo de interligação e padronização técnicas das
empresas do Grupo Amforp no Estado de São Paulo, tornado possível a constituição de um complexo
sistema elétrico, cobrindo uma grande área deste Estado (CASTRO, 1985, p. 57-58).
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inúmeras outras empresas de concessão, que incluía as seguintes cidades: Porto Alegre,
Pelotas, Curitiba, Niterói, Petrópolis, São Gonçalo, Vitória, Belo Horizonte, Salvador,
Maceió, Recife, João Pessoa e Natal (PANORAMA, 2006; CASTRO, 1985).
Todas estas aquisições pertenciam a proprietários particulares. Eram empresários
inovadores, ligados de alguma maneira à economia do café, e construíam pequenas
unidades de produção de energia elétrica para iluminação pública e de residências
(CASTRO, 1985). Essas empresas, em sua maioria, não tinham como acompanhar as
transformações técnicas da indústria e nem acesso a financiamento necessário para
continuar o desenvolvimento da indústria elétrica no Brasil, porque o país não tinha
condições de financiar novos empreendimentos e nem acompanhar o desenvolvimento
de novas tecnologias para o setor. Em todo caso, essas características do mercado
elétrico facilitaram a aquisição das empresas brasileiras pelo capital estrangeiro.
Desse modo, os dois grupos estrangeiros, a Light e a Amforp, tinham acesso a
financiamentos e as novas tecnologias do setor elétrico advindas da segunda Revolução
Industrial, dois requisitos importantíssimos para dominação do mercado do setor
elétrico. Essa dominação aconteceu porque a indústria do setor elétrico tem algumas
características econômicas interessantes.
Primeiro, há uma relação direta entre crescimento econômico e demanda por
energia. À época a região cafeeira apresentava forte crescimento econômico, o que
exigia a construção de novas unidades produtivas de energia elétrica ou ampliação das
já existentes para atender a crescente demanda. Segundo, construir novas unidades
exige grande volume de investimento, ou seja, todo o processo de produção,
transmissão e distribuição da energia elétrica é intensivo em capital. Sendo assim, surge
aqui outro problema, que é a questão de ter acesso a linhas de crédito ou a
financiamentos com taxas de juros acessíveis para poder realizar os investimentos
necessários à ampliação de capacidade instalada. Terceiro, construir uma usina constitui
um investimento de longo prazo e de retornos demorados, ou seja, o retorno dos
investimentos demora a acontecer. Quarto, a necessidade de fazer novos investimentos
constantemente para ampliar a capacidade instalada e não correr o risco da demanda
ultrapassar a capacidade de oferta de energia elétrica, ou seja, tem que ter sempre uma
espécie de sobra de oferta ou uma capacidade instalada ociosa. E, por fim, a quinta
característica diz respeito há ganhos de economias de escala à medida que grandes
usinas são construídas, isto é, quanto maior a produção de energia elétrica por unidade
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produtiva,

menor serão os custos médios. Logo, o valor da tarifa praticado pela

concessionária pode cair.
Sendo assim, nenhuma empresa nacional ou concessionária poderia competir
com os grupos estrangeiros pelo mercado, que logo o dominaram. Portanto, o primeiro
modelo para o setor elétrico no Brasil se caracterizou por empreendimentos privados,
principalmente, pelo capital privado internacional. Assim, por ter essa estrutura
organizacional privado e sem participação do Estado, o setor elétrico, permitia grandes
ganhos financeiros para as empresas estrangeiras estabelecidas. Essa é a lógica do setor
privado, ou seja, investimentos lucrativos e acumulação crescente de capital.
Por outro lado, vale ressaltar, que o capital estrangeiro teve grande importância
na fomentação, consolidação e expansão no ramo da indústria elétrica no Brasil
(CASTRO, 1985). Muito em função da expansão da demanda. Logo, os investimentos e
a operacionalização do setor elétrico pelas empresas estrangeiras permitiram ao país
obter ganhos de conhecimento, aprendizado e, por sua vez, em desenvolvimento da
indústria do setor elétrico.
Apesar de serem investimentos pontuais, que beneficiaram as regiões mais
desenvolvidas economicamente, as empresas estrangeiras contribuíram para o
desenvolvimento do setor, dando o alicerce para a evolução da capacidade geradora. Até
porque o Estado não exercia a condução do planejamento, tampouco o setor apresentava
um aparato técnico científico que o desenvolvesse de forma ampla e em larga escala.
Diante desse cenário, as empresas ficavam livres para firmarem contratos de
concessão nas regiões que podiam dá maior retorno ao capital investido, ou seja,
ofertavam energia nas regiões economicamente mais desenvolvidas do país. Assim, não
havia planejamento da oferta para atender a demanda no país como um todo. Outro
aspecto importante que incentivou a vinda dos dois grupos estrangeiros para o Brasil,
foi a possibilidade de explorar, economicamente, outros serviços de utilidade pública.
Para Gonçalves Junior (2002), o fato das empresas terem a possibilidade de
explorar e, portanto, ampliar seus negócios em outros segmentos, teria sido de suma
importância para tomarem a decisão de realizarem investimentos nas regiões brasileiras
mais desenvolvidas. As concentrações urbanas, com nível considerado de densidade
demográfica, demandavam uma série de serviços de utilidade coletiva, como: telefonia,
transportes de pessoas e cargas, telegrafia, distribuição e venda de energia elétrica, entre
outros.
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Castro (1985) também segue este pensamento e afirma que as empresas
estrangeiras investiam em outros segmentos econômicos, por exemplo, o Grupo Light
ampliava seus negócios em transporte urbano, distribuição de gás e serviços telefônicos
à medida que se consolidava no mercado elétrico.
Por se tratar de um período de transformações socioeconômicas 5 nas regiões
mais dinâmicas economicamente do Brasil entre o final do século XIX e início do
século XX, Silva (2011), argumenta que isso contribuiu para pressionar a indústria
elétrica nascente a se expandir mais rapidamente, assim como estimulou o crescimento
dos principais centros urbanos. Isso se deu ao fato do país apresentar excedentes de
renda nas regiões mais desenvolvidas oriundas da economia agroexporadora, pelo
assalariamento, pela diversificação no comércio, pelas ações bancárias, entre outros,
que, por outro lado, aumentava a demanda por energia elétrica exigidos pelo processo
de urbanização e pelo desenvolvimento das atividades produtivas do incipiente setor
secundário da economia (SILVA, 2011).
Dentro desta ótica, o livre mercado no setor elétrico beneficiou as empresas
vinculadas ao capital estrangeiro que aqui se instalaram e se expandiram desde o final
do século XIX até a primeira metade do século XX, criando as condições de um negócio
de elevada lucratividade a partir de uma quase inexistente legislação.
A exceção foi o Decreto 5.407 de 1904 promulgado no governo de Rodrigues
Alves, no qual regulamentava o aproveitamento da força hidráulica para transformação
em energia elétrica aplicada aos serviços federais, por exemplo: concessão sem
exclusividade e em um prazo máximo de 90 anos, que ao final, o patrimônio e
benfeitorias feitas pelo concessionário passariam a ser da União, sem indenização e a
revisão tarifária seria a cada cinco anos (IANNONE, 2006). Contudo, essa medida
relacionava apenas aos serviços federais, não tendo força de lei sobre os Estados e
municípios, pois tinham maior autonomia administrativa.
E, numa espécie de “contra ataque”, em 1905, as empresas estrangeiras
conseguiram obter contratos que passaram a conter a chamada tarifa “cláusula-ouro”,
que permitia as concessionárias corrigir as tarifas de acordo com a desvalorização da
moeda, que a época era lastreada em ouro.
Isso foi desastroso para as finanças públicas, pois uma economia como a
brasileira, dependente da demanda externa e com freqüentes déficits no balanço de
5

Introdução do trabalhado assalariado, urbanização, fluxo de renda pela economia exportadora e um
incipiente parque fabril em alguns segmentos.

41
pagamentos, esse tipo de tarifa era de grande vantagem em momentos de crise cambial,
na qual as empresas conseguiam ter elevada rentabilidade. Portanto, as empresas do
setor praticamente não corriam riscos econômicos financeiros na prestação dos serviços
do setor elétrico.
Nestes termos, faz-se necessário observar os efeitos da participação destas
empresas no mercado elétrico brasileiro, que são: primeiro, à medida que a economia
crescia e avançava em novas atividades produtivas, exigia-se maior oferta de
eletricidade, o que pressionava as empresas a fazer novos investimentos para
acompanhar a demanda. Segundo, essa lógica de se instalar nos principais centros
consumidores de energia elétrica estava alicerçada na estratégia de assegurar o maior
retorno possível frente aos investimentos realizados, ou seja, conseguir maior lucro
possível. É uma visão interessante porque conseguia atender a demanda no presente,
mas, também, o crescimento em potencial da demanda no futuro, o que é típico do
empresariado atento a novas e rentáveis oportunidades de investimento.
A centralização do capital entre o grupo Light e Amforp permitiu que ambas
dividissem o mercado, de maneira que não abriam concorrência. Tanto é assim que as
localidades ou regiões em que se instalaram não tem nenhuma relação. Por exemplo, o
grupo Light concentrou suas atividades nas capitais dos estados do Rio de Janeiro e São
Paulo e o grupo Amforp se estabeleceu em outras capitais, com destaque para, Porto
Alegre, Natal, Recife e vitória (Lima (1983) Apud Gomes et al, (2009)).
Dessa forma, um mercado caracterizado por um monopólio tem poder de
determinar o preço do produto ou serviço, já que é o único fornecedor e não apresenta
substitutos próximos. Assim, podem-se inferir algumas causas da construção do
monopólio privado para o setor elétrico no Brasil, como: a falta de conhecimento, de
tecnologia e de recursos à época para implementar a produção de energia elétrica de
forma mais efetiva. A Tabela 2 a seguir mostra a evolução e o aumento da participação
do grupo Light na capacidade instalada no total do setor elétrico nacional.
Tabela 2: Evolução da capacidade instalada do grupo Light no Brasil
GRUPO LIGHT
ANOS

BRASIL

MW

Participação (%) total

MW

Participação (%) total

1910

48

32,0

150

100

1920

134

35,7

375

100

1930

330

44,1

747

100

1940

595

53,7

1.106

100
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1950

980

52,1

1.882

100

1960

2.140

50,4

4.242

100

Fonte: Elaboração própria adaptada de Castro, 1985.

Mesmo tendo a prudência em reconhecer a importância do papel desempenhado
pelo capital estrangeiro, que deram suporte inicial e ao longo da primeira República na
implementação da energia elétrica no Brasil através de conhecimento, funcionamento,
evolução e formação de um setor elétrico, é preciso reconhecer, também, que as
empresas agiram como monopólios no mercado nacional de energia elétrica no período
da República velha.
Dessa forma, ao mesmo tempo que, o Brasil ganhava e aprendia sobre a
produção de energia elétrica, perdia-se em difusão, tarifas altas e, consequentemente,
limitação da sua aplicação nos ramos industriais. Assim, tanto a expansão da oferta de
energia quanto o da demanda por energia (que fomenta o desenvolvimento da indústria),
teve grandes restrições em nível nacional.
Castro (1985) aborda essa questão afirmando que a consequência desta relação
para o país, até a década de 1940 6 , foi o surgimento de uma dependência entre o
aumento da capacidade geradora instalada e as decisões de investimentos dos grupos
estrangeiros.
Pode-se concluir que, três são fatores dessa dependência. Primeiro, o Brasil
adotava o liberalismo econômico, nessa época, hegemônico no mundo, principalmente,
nos EUA e Europa. Segundo, o país dispunha de poucos recursos financeiros, tão
importantes para criar a infraestrutura necessária para a expansão do setor elétrico. Por
fim, a Constituição Federalista de 1891 limitava as ações do governo federal e do
legislativo (SOUZA, 2002).
Por outro lado, a importância que o setor elétrico tem no desenvolvimento
econômico, como fator estratégico das políticas nacionais e na tomada de decisões na
estrutura produtiva, necessitava de um planejamento a partir de um projeto que pensasse
a nação.
Assim, um país que desejava avançar rumo ao desenvolvimento econômico
exigia um Estado forte, que atuasse na defesa do interesse nacional com uma plataforma

6

A partir da década de 1940 começam a surgir os efeitos da intervenção estatal no setor elétrico, com a
intervenção direta do Estado no campo da eletricidade, precisamente a criação da Chesf, em 1945.
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de democratização e diversificação da estrutura produtiva. Estes aspectos de atuação do
Estado direcionado ao setor elétrico serão tratados nos itens subseqüentes.

2.2 TRANSFORMAÇÕES NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO A PARTIR DA
INTERVENÇÃO DO ESTADO (1931 A 1979)
A Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas à Presidência da República,
modifica o papel do Estado na sociedade brasileira, que até então tinha uma postura não
intervencionista na economia e, por conseguinte, no setor elétrico. Vargas defendia o
ideário do nacional desenvolvimentismo e, por isso, as oligarquias regionais passam a
perder parte da sua influência no cenário político nacional, pois agora a atuação do
Estado está voltada para o interesse nacional em detrimento dos interesses regionais.
Assim, nas primeiras décadas do novo século o setor elétrico é marcado pela
presença de empresas essencialmente privadas. De maneira que diante do cenário de
crise global, as teorias de cunho liberal, que regiam as diretrizes da economia mundial,
inclusive no Brasil, até a eclosão da crise, são colocadas em xeque, o que, por
conseguinte, faz-se surgir alguns questionamentos e/ou dilemas perante a organização e
estruturação do setor elétrico nacional. Ou seja, quem deveria ter o direito de ofertar o
serviço de energia elétrica no Brasil, o Estado ou a iniciativa privada?
O governo Vargas opta pela implementação de uma série de regulamentação dos
serviços públicos, dando início a uma estrutura organizacional para diversos setores da
economia, inclusive para o setor elétrico. Pode-se dizer que foi uma decisão histórica,
uma vez que modificava a forma e a estrutura descentralizada na qual o setor elétrico
estava sustentado desde o início do século XX permitindo que o mesmo tivesse uma
reforma através de uma legislação para o ordenamento dos serviços de energia elétrica.
Tais mudanças no regimento do setor elétrico começam com três decisões do
governo federal, num espaço de quatro anos, que redefiniam o papel do Estado naquele
setor. A primeira delas foi a promulgação do Decreto nº 20.395, em 1931, que
suspendia qualquer transação, alienação, oneração ou transferência de qualquer curso
d´agua. De forma que, somente a União poderia autorizar a exploração de energia
elétrica por fonte hidráulica. A segunda foi a extinção da Cláusula Ouro, em 1933,
através do Decreto nº 23.501. Esta foi uma decisão importante e positiva para o setor e
para o país, uma vez que tirava o mecanismo automático de fixação das tarifas de
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energia elétrica prevista nos contratos de concessão. Isso permitiu que o país deixasse
de pagar às empresas os valores das tarifas pela variação do câmbio.
Neste sentido, o Brasil evitava dois problemas que a Cláusula Ouro gerava. O
primeiro deles era a proteção de suas reversas cambiais ou divisas em moeda
internacional, dado que as empresas recebiam suas receitas em moeda estrangeira pela
referida Cláusula. O segundo, que é consequência do primeiro, era a remeça de divisas
ao exterior pelas concessionárias estrangeiras nos valores recebidos pelas tarifas
praticadas (IANNONE, 2006).
Diante desta realidade, o Decreto nº 23.501/1933 veio para estruturar a tarifa de
energia elétrica de acordo com os custos operacionais das concessionárias. A
expectativa era proporcionar uma tarifa mais justa e proporcional aos custos da
empresas. De forma resumida, o valor da tarifa seria obtido em função de 5 itens;
despesas operacionais, taxas de impostos, reserva para amortização, reserva para
depreciação e remuneração do capital investido.
A configuração do Decreto, que extinguia a Cláusula Ouro, estabelecia de forma
clara, nos seus dois artigos que: Artigo 1º, é nula qualquer estipulação de pagamento em
ouro, ou em determinada espécie de moeda, ou por qualquer meio tendente a recusar ou
restringir, nos seus efeitos, o curso forçado do mil réis papel. Artigo 2º, a partir da
publicação deste Decreto é vedada, sob pena de nulidade, nos contratos exequíveis no
Brasil, a estipulação de pagamento em moeda que não seja a corrente, pelo seu valor
legal. (CASTRO, 1985).
Por fim, em 1934, o Governo Federal promulga o Código de Águas, o mais
importante marco institucional para o setor elétrico e a maior intervenção do Estado na
economia até então. O código mudou os rumos do setor elétrico, pois estabeleceu um
regimento jurídico através de profunda e extensa regulação.
Ao ser promulgado, o Código de Águas trouxe um postulado inovador no regime
jurídico da constituição de 1934, que era a distinção entre a propriedade do solo e a
propriedade das quedas d‟água com potencial de exploração ou aproveitamento na
produção de energia elétrica. Isso foi tão importante que ao caracterizar as quedas
d‟água como bens imóveis, distintos e não anexados as terras em que se encontravam, o
Código estabeleceu o regime das autorizações e concessões para os aproveitamentos
hidrelétricos (PANORAMA, 2006).
Neste sentido, o Código estabeleceu que todas as fontes hidráulicas existentes
em águas públicas e com potencial de exploração fossem adicionadas ao patrimônio da
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União como propriedade inalienável e imprescritível. Sendo assim, empresas que
quisessem aproveitar as águas para indústria ou para a energia hidráulica, mesmo que
esses recursos naturais fossem privados, dependiam de concessão e autorização pelos
órgãos do governo federal. De modo que, tudo que se relacionava ao setor elétrico era
de responsabilidade da União (PANORAMA, 2006; CASTRO, 1985). Isso tirava dos
Estados e Municípios as decisões isoladas e os interesses particulares na condução das
concessões do serviço de fornecimento de energia elétrica. Portanto, agora o Estado
conduzia as decisões da política energética do país, através da centralização e
organização institucional do setor elétrico para um Brasil que cada vez mais necessitava
da implementação de políticas dinâmicas e específicas, consoantes com o processo de
desenvolvimento econômico de qualquer país e/ou região.
Ademais, o Código estipulava um prazo de 30 anos para as concessões e, em
caso de grandes investimentos em empreendimentos elétricos, o prazo máximo de 50
anos. Ao término do prazo de concessão, todo o patrimônio da concessionária que
explorava tal concessão seria revertido ao Estado, que poderia ser com ou sem
indenização. Outra medida foi determinar que as novas concessões seriam dadas
exclusivamente a brasileiros ou a empresas organizadas no Brasil. Todavia, as
concessionárias estrangeiras já estabelecidas no país ficariam com seus direitos
assegurados (PANORAMA, 2006).
Cabe aqui, desde já, observar que o Código de Água tinha um teor nacionalista,
tendo como uma das principais funções modificar as relações entre Estado e empresas
concessionárias dos serviços de fornecimento de energia elétrica. Isso fica mais evidente
com as mudanças no tal Código, que foram as mudanças nas regras de fixação das
tarifas, onde o valor desta seria fixado na forma de serviço pelo custo. Este foi um duro
golpe nas concessionárias, pois até então vigorava a liberdade tarifária, a qual permitia
àquelas empresas estabelecerem o valor das tarifas de acordo com a cotação do ouro, ou
seja, a moeda era lastreada em ouro, que, em caso de grandes desvalorizações cambiais,
as empresas conseguiam grandes rendimentos.
Vale salientar que este projeto de lei se arrastava desde o início do século XX
para ser aprovado. Isso demonstra o descontentamento com as práticas e o serviço das
empresas estrangeiras no fornecimento de energia. Todavia, estas empresas tinham
influência no meio político econômico na Primeira República.
A condição necessária para conseguir a aprovação do Código foi na Revolução
de 1930, onde uma nova estrutura na organização institucional no setor é colocada em
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prática pelo Estado que, em última instância, retirava a autonomia dos estados e
municípios, e colocava, portanto, o interesse nacional como prioridade no
desenvolvimento do país (BASTOS, 2006; CASTRO, 1985).
Com estas medidas o Estado desestimula a participação de novas companhias
estrangeiras no mercado nacional de energia elétrica. No entanto, segundo Lorenzo
(2002), as empresas se manifestaram protestando contra as novas leis, argumentando
que não havia estímulos para fazer novos investimentos por ficarem descapitalizadas
pela aplicação do princípio do custo histórico7, agravada pela inflação, na qual passava
o país no final da década de 1930. Esta foi uma questão bastante polêmica na época,
onde as empresas concessionárias diziam ter prejuízos com essa nova configuração no
regulamento do setor elétrico e que, por consequência disso, reduziriam seus
investimentos (LORENZO, 2002).
Contudo, o Código de Águas era uma reforma necessária para estabelecer um
parâmetro na organização institucional para o setor elétrico e, por outro lado, impedia a
expansão do processo de concentração pelas empresas estrangeiras. Fica evidente,
então, que o Brasil passaria a ter sua primeira institucionalidade para o setor elétrico de
responsabilidade do Estado, uma vez que se tratava de um setor extremamente
estratégico para o processo de desenvolvimento econômico. Assim, a ação estatal abria
competição com as empresas estrangeiras, que tinha a finalidade de oferecer serviços
mais eficientes e tarifas mais baratas, além de garantir a expansão do fornecimento de
energia elétrica.
Ademais, ofertar energia elétrica a preços mais acessíveis tinha um poder
simbólico, uma vez que sinalizava para o empresariado industrial que o governo estava
preocupado em planejar e garantir infraestrutura e, assim, conseguiria expandir os
investimentos industriais e, por conseguinte, o desenvolvimento econômico. Essa visão
nacionalista do governo varguista colocava o interesse nacional à frente dos interesses
do setor privado e dos estados e municípios, que foram característicos da República
Velha.
Vale salientar que, na época, diante da crise, esta vertente intervencionista do
Estado em atividades produtivas não foi exclusividade do Brasil, haja vista o que
acontecia no mundo. Por exemplo, o Código de Águas de 1934 foi inspirado na Federal

7

O valor original (histórico) dos dispêndios na construção das barragens, usinas e equipamentos (menos a
depreciação) é que seria utilizado como base para a remuneração do capital (CASTRO, 1985, p. 88).
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Power Comission dos EUA, onde se defendia que o poder de concessão para
fornecimento de energia elétrica seria da União.
Souza (2002), afirma que:
O Brasil seguiu o que estava acontecendo no mundo, isto é, o país modifica o
seu cunho ideológico, saindo de liberal para o Estado nacionalista e
intervencionista, observando as experiências de rápido desenvolvimento
econômico ocorrido na Alemanha e Itália a partir da forte participação do
Estado (SOUZA, 2002, p. 65).

Essa necessidade da participação do Estado na economia e na sociedade fica
mais evidente quando se observa a dimensão da crise de 1929, pois esta reivindica a
presença estatal na condução da política econômica nacional. Com o colapso do modelo
primário exportador, o Brasil perdia capacidade para importar bens de consumo e bens
de capital que atendia a demanda interna e, principalmente, ampliava sua base
produtiva. Isso acontece porque é uma característica típica de um país subdesenvolvido
agroexportador, como era o Brasil na época, ou seja, para atender as necessidades
internas era primordial exportar cada vez mais e, assim, importar os bens necessários
para satisfação da demanda interna. Portanto, era o declínio de uma economia primário
exportadora e da teoria econômica liberal, que regiam os rumos da economia brasileira
na época. Agora, o cenário era propício para atuação do Estado.
Neste sentido, Iannone (2006), ressalta que, apesar da crise internacional ter
afetado a demanda por energia elétrica, o impacto não foi na mesma intensidade que
afetou a economia como um todo. O motivo foi o já intenso processo de concentração
urbano-industrial que passava o país, principalmente no eixo Rio de Janeiro-São Paulo,
que mantinha uma demanda crescente por eletricidade (IANNONE, 2006).
De certa maneira a crise contribuiu para a manutenção da demanda,
principalmente a partir de 1933, uma vez que houve uma diminuição drástica na
capacidade do país importar, o qual se viu obrigado a produzir e diversificar as
atividades do mercado interno. Dessa forma, a demanda por energia elétrica logo
retomaria o crescimento.
Nestes termos, a onda reformista continuava e, em 1939, já no regime ditatorial
do Estado Novo8 de Getúlio Vargas, o governo cria o Conselho Nacional de Águas e
8

Em 1934 chega ao fim o chamado governo provisório instaurado com a vitória da Revolução de 1930 e,
no mesmo ano é promulgada a nova Constituição de 1934, elaborada por uma Assembléia Nacional
Constituinte. A Constituição de 1934 introduziu no país uma nova ordem jurídico política que consagrava
a democracia, com a garantia do voto direto e secreto, da pluralidade sindical, da alternância no poder,
dos direitos civis e da liberdade de expressão dos cidadãos. Particularmente para as mulheres, a
Constituição de 1934 representou uma enorme conquista: pela primeira vez, tornavam-se eleitoras e
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Energia Elétrica (CNAE) pelo Decreto nº 1.699, órgão subordinado diretamente ao
Presidente da República. Sua finalidade era tratar de assuntos relacionados à política de
energia elétrica. Sendo assim, o CNAE era encarregado de: colocar em prática a
execução do Código de Águas; tratar de todas as questões tributárias e da revisão dos
contratos e concessões existentes das empresas de eletricidade; organizar os planos de
interligação dos sistemas elétricos e da elaboração de estudos referentes ao
aproveitamento de fontes de energia elétrica (PANORAMA, 2006).
Diante do novo cenário para o setor elétrico criado pelo Estado, as empresas
estrangeiras se manifestaram contra as medidas regulatórias, principalmente em relação
ao princípio do custo que estabelecia o valor da tarifa, argumentando que isso
prejudicava os reajustes diante do aumento de preços.
De todo modo, o Estado, por um lado, ampliava a máquina administrativa e
iniciava suas experiências regionais no campo elétrico com a criação de órgãos voltados
para atuar de forma eficiente e com objetivo de cuidar de setores específicos da
economia, ou seja, preparava as condições para expansão do mercado interno. Por outro
lado, diminuía ainda mais a atuação das concessionárias estrangeiras em solo nacional.
De todo modo, a indústria, nesse período já tinha uma importância relevante na
estrutura econômica do país, tornando-se o pólo dinâmico da economia posteriormente.
Contudo, foi um crescimento restringido, pois houve, em vários momentos, falta de
suprimento de energia elétrica e o país apresentava diversos apagões. Estes
acontecimentos refletiam o aumento da demanda devido as mudanças ocorridas na
estrutura socioeconômica (cada vez mais industrial e urbana) e da estagnação dos
investimentos no setor elétrico, onde a demanda por energia crescia a taxas superiores
às da expansão da oferta (CASTRO, 1985).
Diante do exposto, criou-se então um impasse para a ampliação da capacidade
instalada do setor elétrico, uma vez que no período pós crise econômica mundial, que
vai de 1929 até 1945, o país apresentava crescimento da demanda por energia elétrica
maior do que a capacidade de oferta.
As empresas estrangeiras, por um lado, não tinham mais interesse em realizar
investimentos no setor, pois o Código de Águas restringiam seus ganhos. Ademais, o
país vivia outro momento no que diz respeito ao desenvolvimento do país. E, por outro

elegíveis. Mas a Constituição durou pouco. Três anos depois, antes mesmo que a primeira eleição que
elegeria o novo presidente se realizasse, Getúlio Vargas deu um golpe para manter-se no poder e
instaurou uma ditadura, conhecida como Estado Novo (CPDOC.FGV, 2015, p. 1).
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lado, o Estado não tinha um aparato financeiro e nem conhecimento e tecnologia
suficientes para encarar a expansão da oferta de energia elétrica (LORENZO, 2002).
Dessa forma, a falta de capacidade de ofertar energia, que restringia a
industrialização e o crescimento e desenvolvimento econômico, alertou o Estado para
assumir a dianteira do processo de industrialização, atuando como empreendedor em
setores industriais essenciais e estratégicos, criando assim as condições de expansão da
capacidade instalada (criar oferta antes da demanda).
Neste contexto, a partir da década de 1940, o país já toma as primeiras ações na
direção de um planejamento econômico estatal notadamente inspirado e apoiado pelo
modelo americano. Assim, em 1942, os americanos enviam uma comissão que ficou
conhecida como Missão Taub para elaborar um amplo diagnóstico da economia
brasileira. Porém, não se sabe ao certo a que conclusões chegaram os membros da
Missão Taub devido ao seu caráter sigiloso (CASTRO, 1985). De toda forma, o plano
não teve êxito.
A decisão do Brasil em apoiar os EUA e seus aliados no conflito mundial fez
com que o governo americano enviasse, entre 1942-43, uma segunda missão, chamada
de Missão Cooke, onde um grupo de cooperação de técnicos americanos e brasileiros
diagnosticaram no setor de energia elétrica um dos principais gargalos que restringiam o
crescimento industrial do país. Nas recomendações do relatório final, os técnicos
indicavam a necessidade de um planejamento mais abrangente da expansão, com
interligações dos sistemas de energia elétrica. Por fim, houve a sugestão da criação de
um banco de investimentos para dá suporte financeiro de longo prazo para o setor
industrial (CASTRO, 1985).
Essa cooperação entre os dois países reflete na tomada de decisões do Estado
brasileiro, onde, já nos anos 1940, inicia sua empreitada como agente empresarial,
criando, em praticamente todas as áreas da economia, importantes Comissões. Por
exemplo, Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional (1940), Comissão
Executiva Têxtil (1942), Comissão Nacional de Combustíveis e Lubrificantes (1944),
Comissão Nacional de Ferrovias (1941), Comissão Vale do Rio Doce (1942); e a
Comissão da Indústria de Material Elétrico (1944) (DRAIBE, 2004).
No caso do setor elétrico, a primeira experiência de intervenção do governo
estadual ocorreu no Rio Grande do Sul. Em 1943 o governo do estado cria a Comissão
Estadual de Energia Elétrica (CEEE), com o objetivo de mapear e sistematizar o
aproveitamento do potencial hidrelétrico do estado. Em nível de governo federal o
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marco foi a criação da Companhia Hidrelétrica de São Francisco (CHESF), em 1945,
pensada para desempenhar um papel minimizador do subdesenvolvimento da região
Nordeste através da criação de infraestrutura básica (CASTRO, 1985).
Este é um fato importante na evolução do setor elétrico nacional, porque revela
um Estado voltado, em criar, de forma planejada e antecipada, uma infraestrutura de
oferta de energia elétrica para uma região atrasada social e economicamente, com o
objetivo de suportar a expansão da demanda por eletricidade à medida que a região
apresentasse crescimento e, consequentemente, desenvolvimento econômico. Portanto,
podia-se, a partir de agora, implementar políticas públicas para expansão econômica
para o Nordeste, que esta não sofreria, em tese, a falta de energia elétrica.
No entanto, é no pós Segunda Guerra Mundial que um novo cenário econômico
surge para o Brasil, o qual exige um novo padrão de acumulação capitalista através da
industrialização pesada9. Assim, o ideário da intervenção econômica Estado surge ainda
mais forte diante da enorme falta de infraestrutura na economia e/ou de grandes
“gargalos”, que impediam o país de crescer de forma consistente.

2.2.1 Intervenção estatal no setor elétrico brasileiro: um salto para o progresso (1951 a
1962)
Com o final da Segunda Guerra Mundial surge um novo cenário para o Brasil e
para o mundo. No campo econômico houve uma internacionalização do capital a partir
da assinatura do Acordo de Bretton Woods e um novo reordenamento das relações
internacionais, determinada pelas forças vencedoras da guerra. No âmbito econômico, o
fim da guerra determinava a volta das relações comerciais, assim como a retomada dos
fluxos de investimentos e financiamentos (CASTRO, 1985; PANORAMA, 2006).
Neste sentido, o Plano Marshall 10 , que foi um programa de investimento e
financiamento mais simbólico dos pós guerra, criou condições para a recuperação das
economias européias envolvidas no conflito, que, por consequência, ajudou na retomada
do fluxo de capital, bens e serviços na economia mundial.

9

Industrialização de insumos básicos (indústria de base), de bens de consumo duráveis e bens de capital.
Programa de recuperação européia lançado em 1947 pelo secretário de Estado norte-americano George
C. Marshall, com o objetivo de reconstruir, com a ajuda financeira dos Estados Unidos, a economia da
Europa Ocidental arruinada pela Segunda Guerra Mundial. Executado no período 1948-1951, o programa
abrangeu os dezesseis países que se reuniram na Conferência de Paris (1947) para fundar, no ano
seguinte, a Organização para a Cooperação Econômica Européia, encarregada de viabilizar a integração
dos planos de seus membros num âmbito global (SANDRONI, 1999, p. 469).
10
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No Brasil, o cenário pós guerra repercute na vida política nacional, onde a
ditadura do Estado Novo de Vargas é deposta e uma nova ordem democrática surge com
a eleição presidencial vencida por Eurico Gaspar Dutra (governou o país de 1946 a
1951).
Destarte, a assunção de Dutra à Presidência da República se resume a uma
política conservadora nas ações governamentais. O projeto desenvolvimentista, que
vinha sendo arquitetado desde 1930, foi praticamente paralisado no seu governo, dando
ao Estado, apenas, o papel regulador das atividades econômicas (PANORAMA, 2006).
Draibe (2004) também confirma essa assertiva, destacando que no governo Dutra houve
uma interrupção da tendência centralizadora e neutralidade da ação estatal no aspecto
econômico (DRAIBE, 2004). Portanto, isso revela uma quase ruptura do que vinha
sendo realizado desde o primeiro governo Vargas, isto é, implementar um processo
desenvolvimentista nacional a partir da industrialização.
Essa paralisia do governo Dutra, perante a necessidade do país transformar sua
estrutura produtiva, agravou a já precária infraestrutura existente na economia,
especialmente em energia elétrica, pois apesar da estagnação de investimentos no setor,
a indústria apresentou crescimento industrial no período (LANDI, 2006).
Neste sentido, diante do acontecia no mundo pós guerra, com a reconstrução da
Europa através de planejamento estatal e abundante financiamento, o Brasil busca
aproximação com os Estados Unidos da América (EUA) para tentar financiamento para
sua empreitada do desenvolvimento econômico.
Esta decisão estratégica, e importante no âmbito das relações internacionais para
o Brasil, visava estreitar as relações com a principal potência econômica do planeta do
pós guerra, a fim de estabelecer um elo de informações a respeito do planejamento
estatal estadunidense. Isso fica mais evidente diante da necessidade do Brasil construir
um setor elétrico que sustentasse o crescimento econômico e, por conseguinte, a
demanda por energia elétrica. De modo que, para conseguir tal objetivo o setor
precisaria de grandes volumes de investimento, uma vez que o setor é intensivo em
capital e o Brasil, naquele momento, não dispunha de uma estrutura financeira para tal
construção.
Assim, fica evidente a necessidade do planejamento econômico e investimentos
em áreas com “estrangulamento” de oferta, principalmente, energia elétrica. Sendo
assim, os diálogos políticos entre os dois países surgem efeito quando o presidente
americano Harry Truman visita o Brasil em 1947 e, já no ano seguinte, os dois países
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constituem a Comissão Mista Brasileiro-Americana de Estudos Econômicos, que ficou
conhecida como Missão Abbink, por causa da chefia de John Abbink, um dos
especialistas americanos que vieram ao Brasil colaborar no diagnóstico da economia
brasileira (CASTRO, 1985).
Desta missão surge, a partir dos estudos sobre a realidade econômica do Brasil,
um relatório importantíssimo reconhecendo “[...] a industrialização como fator de
desenvolvimento econômico e chegava a admitir uma participação ativa do Estado na
ordenação de investimentos em setores básicos” (PANORAMA, 2006, p. 161). Esta
informação é bastante relevante no que diz respeito ao papel do Estado na economia
naquela conjuntura do pós guerra, onde os americanos incentivam o uso da máquina
estatal para criar as condições de expansão da capacidade produtiva e de superação do
subdesenvolvimento. De modo que, era necessário partir para uma solução lógica,
porque o país precisava investir em infraestrutura. Então, o Estado é “convocado” para
intervir na economia, inclusive no setor elétrico.
Portanto, a intervenção do Estado na economia não era uma questão apenas
ideológica, do ponto de vista teórico, era uma solução econômica naquele momento de
incertezas na economia e na vida social. O Brasil tinha graves problemas estruturais que
travavam o desenvolvimento econômico, e a entrada do Estado nas atividades
produtivas, promovendo a infraestrutura básica para o país se desenvolver, era
fundamental.
Neste contexto, a consequência prática da Missão Abbink foi apoiar o governo
Dutra na instituição do Plano Salte. Este foi encaminhado para o Congresso Nacional
ainda em 1948, sendo o primeiro ensaio de planejamento econômico nacional de forma
racionalizada, observando e focando nos gargalos que impediam a economia de se
desenvolver. Logo, a finalidade do Plano Salte era centrar investimentos públicos em
infraestrutura em setores básicos e estratégicos da economia, que eram: Saúde,
Alimentação, Transporte e Energia, por isso a sigla SALTE. Estes dois últimos
(transporte e energia) eram os mais importantes do plano, porque, do ponto de vista da
integridade da economia num país continental como o Brasil, era fundamental ter uma
estrutura de oferta de energia e transporte que chegasse aos quatro cantos do país.
O Plano é aprovado em 1950, depois de dois anos de debates no Congresso,
porém, houve poucos resultados concretos daquilo que o plano se propôs a realizar.
Alguns fatores explicam, por exemplo, apesar do apoio dos EUA ao Plano Salte, o
mesmo não se comprometeu em disponibilizar recursos ou financiamento, pois suas
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atenções, neste aspecto, estavam voltadas para a reconstrução da Europa. Por não se
comprometer em ajudar diretamente o Brasil, a Comissão publica um documento,
dizendo que o Brasil deve usar o máximo de seus recursos internos e acrescenta dizendo
que a Comissão deve estimular a vinda de capital privado para o país. Dessa forma, sem
base financeira para colocar em prática o plano Salte, o mesmo seria praticamente
abandonado em 1952 (PANORAMA, 2006; CASTRO, 1985).
Por fim, pode-se dizer que o Plano Salte limitou-se apenas em boas intenções,
uma vez que este projeto não alcançou as mudanças previstas nos parâmetros industriais
e, diante da ausência de investimentos nesse período, o déficit em energia agravou-se.
Carneiro (2000), ao analisar a situação do setor elétrico revela justamente este
agravamento, pois a atividade produtiva no Brasil crescia a uma taxa de 6,0% de média
na segunda metade da década 1940. Quando se olha o desempenho do setor industrial,
este apresenta resultado ainda mais favorável, com 7,9% em média ao ano. Assim, esse
crescimento expressivo da indústria, juntamente com avanço da urbanização da
sociedade brasileira, reflete na intensificação da demanda sobre a oferta de energia
elétrica (CARNEIRO, 2000).
Com o fim do governo Dutra e sua passividade em estimular o desenvolvimento
nacional, Vargas retorna ao governo, vencendo as eleições de 1950, defendendo a
retomada da intensificação do ritmo industrializante.
É neste contexto que o país constrói um dos melhores sistemas elétricos do
mundo. A partir da década de 1950, o Estado toma para si a responsabilidade de atuar
diretamente na construção e estruturação do setor.
O projeto desenvolvimentista de Vargas se baseava em quatro elementos
fundamentais, que pautaram a nova ordem econômica. O primeiro foi a centralização
efetiva dos comandos no Estado. O segundo foi à instituição de empresas públicas como
fator de dinamização do desenvolvimento. O terceiro foi à constituição de um banco de
investimentos de grande porte. Por fim, uma nova forma de articulação do Estado com o
empresariado (DRAIBE, 2004).
Dessa feita, as mudanças começam já em 1951, quando Vargas faz o seu
pronunciamento ao Congresso Nacional, no qual estabelece cinco metas para o
desenvolvimento do capitalismo no Brasil, que eram: industrialização com maciços
investimentos públicos e privados em infraestrutura e nas indústrias de base;
modernização da agricultura; distribuição de renda e melhoria das condições de vida dos
trabalhadores; desenvolver um novo sistema de financiamento através de um banco
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estatal de investimentos de grande porte para financiar os projetos desenvolvimentistas;
e estabelecer uma nova relação com o capital internacional (CARNEIRO, 2000). O
governo sabia da necessidade de usar o capital estrangeiro (poupança externa) para
complementar e financiar seus projetos de desenvolvimento econômico.
Neste sentido, Vargas retomou o compromisso da efetiva industrialização,
visando aumentar a produção de bens de consumo, expandir o mercado interno,
aumentar a renda e, por fim, ampliar o Estado empresário na economia, principalmente,
na área de infraestrutura básica (transporte e energia) (PANORAMA, 2006).
O governo, então, “ataca” os principais entraves para o desenvolvimento do país
através da formação e implementação de políticas públicas com significativo
planejamento econômico. Dentre as questões que atrasava o desenvolvimento
econômico havia a deficiência do suprimento de energia. Este setor era percebido como
ponto de estrangulamento da economia, como já havia demonstrado os estudos e
diagnósticos da Missão Abbink.
Como elemento estratégico para o sucesso da industrialização, a oferta de uma
infraestrutura em energia elétrica passava pela força empreendedora do Estado, haja
vista que as empresas estrangeiras não tinham interesse ou capacidade para acompanhar,
com novos e grandes investimentos, o crescimento da demanda por eletricidade,
principalmente, a demanda da indústria, ponto central do dinamismo econômico. O
governo via o bem energia elétrica como elemento extremamente estratégico para
economia, de modo que o planejamento deste setor passava primeiro pela oferta de
energia e a demanda vinha depois.
Dessa forma, houve, nesse período, uma transição institucional na condução da
política de geração de energia elétrica. As empresas estrangeiras saem de cena e do
protagonismo na oferta de eletricidade e entra o Estado Indutor, criando empresas
estatais e atuando com grandes investimentos em hidrelétricas de grande porte.
Neste contexto, cabe aqui, desde já, observar a influência do governo americano
em estimular a infraestrutura econômica de base para suportar o desenvolvimento
econômico. Neste sentido, os americanos vão auxiliar diretamente no financiamento dos
empreendimentos de infraestrutura.
Em 1951, o Brasil e EUA instituem a Comissão Mista Brasil-EUA (CMBEU)
para cooperação de desenvolvimento econômico, que tinha a finalidade de formular
programas concretos de investimento em áreas que apresentavam estrangulamentos na
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produção, sendo os setores de energia e transporte aqueles que recebiam maior atenção
(LANDI, 2006).
Assim, a comissão formula uma série de projetos específicos que seriam
financiados com recursos externos, articulados pelo governo americano, através de dois
bancos, o Banco de Exportação e Importação (Eximbank) e o Banco Mundial, por
intermédio do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Eram
empréstimos enviados para programas de industrialização e obras públicas, além de
financiarem as importações de máquinas e equipamentos necessários aos projetos de
desenvolvimento sugeridos pela CMBEU. Em contrapartida, o Brasil também se
comprometia em captar recursos (internos) através do Fundo de Reaparelhamento
Econômico. Este seria gerido por um banco ainda a ser criado (era o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico (BNDE), criado em 1952). (SILVA, 2011; CASTRO,
1985).
O resultado concreto da comissão foi a formulação de 41 projetos, que seriam
financiados com a colaboração conjunta entre o Banco Mundial ou do Eximbank e os
recursos fiscais internos seriam captados por adicionais sobre o imposto de renda
previstos no Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico de 1951. As áreas de
energia elétrica e transporte ferroviário foram as mais beneficiadas e juntas
representavam 80% dos recursos previstos para os pontos de estrangulamento. Isso
evidencia certo planejamento econômico diante da necessidade de se construir uma
dinâmica própria para o país.
Assim, o setor elétrico recebeu especial atenção por causa do seu histórico de
crise de abastecimento. Desse modo, foram desenvolvidos nove projetos de geração de
energia elétrica, que representavam um aumento de 50% da oferta geradora no Brasil
em 1952 (CASTRO, 1985). A meta de ampliação da capacidade instalada foi de 683
MW, aproximadamente. Esses investimentos concentraram-se nas regiões sul e sudeste
do país, uma vez que ambas apresentavam maior dinâmica econômica e, portanto, maior
demanda por energia elétrica.
Assim, o governo começa a materializar seus objetivos de fornecer infraestrutura
para o país. A criação do BNDE em 1952, que depois virou BNDES, é um grande passo
nesse sentido, pois era fundamental ampliar a base financeira dos investimentos
públicos, dando base para financiar e fomentar o desenvolvimento econômico nacional.
Logo, a decisão de ter um banco público com disponibilidade de recursos em longo
prazo e a uma taxa de juros acessível, era estratégico para um país subdesenvolvido,
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como o Brasil, ter sucesso nos projetos de desenvolvimento econômico, capaz de
financiar grandes obras, como hidrelétricas.
Castro (1985) descreve o nascedouro do banco e a origem dos recursos, bem
como analisa a atuação do BNDE, afirmando que, a origem do BNDE está diretamente
associada aos trabalhos da Comissão Mista Brasil - Estados Unidos, na qual a fundação
do banco era uma contrapartida aos aportes financeiros externos. O BNDE tinha a
função de administrar os recursos dos projetos, além de fiscalizar o seu
desenvolvimento. As fontes dos recursos do Banco eram: O Fundo de Reaparelhamento
Econômico, alimentado, basicamente, pelo adicional do Imposto de Renda; dividendos
da participação da União no capital das sociedades de economia mista; recursos do
Acordo do Trigo, firmado com o governo norte-americano e recursos extraordinários,
repassados pelo governo federal para projetos específicos (CASTRO, 1985).
Após dois anos de trabalho a comissão completou seus estudos técnicos em
julho de 1953, entregando um relatório final ao ministro da Fazenda Eugênio Gudin, em
1954, já no governo Café Filho. Este constatava a necessidade de ampliar a produção
nas áreas de transporte e energia elétrica, sendo que no caso do setor elétrico havia um
hiato entre o crescimento da demanda e o da oferta de eletricidade (PANORAMA,
2006).
Neste sentido, a expansão do setor elétrico, a partir das recomendações da
CMBEU, tem como característica o financiamento baseado no capital estatal nacional e
estrangeiro, no qual o grau de participação de um ou do outro, no financiamento do
setor, dependia da conjuntura econômica nacional e/ou internacional. Esta característica
de financiamento será a tônica do setor, que, também por isso, contribuirá para o seu
endividamento e, por conseguinte, seu declínio nos anos 1980.
É neste contexto que são criadas as empresas estatais do setor elétrico tanto em
nível federal quanto estadual. Dessa forma, o Estado desenvolve um enorme programa
de investimento em geração e transmissão de energia elétrica, que seria executado por
empresas públicas.
As primeiras experiências de intervenção pública no setor elétrico acontecem a
nível estadual e com sucesso. As motivações para tais intervenções era a insuficiência
de capacidade geradora instalada das concessionárias estrangeiras. O Rio Grande do Sul
foi o primeiro estado a intervir ao criar a Comissão Estadual de Energia Elétrica
(CEEE), em 1943, que anos depois incorporou a Amforp local. E, posteriormente, o
governo de Minas Gerais cria sua empresa, as Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.

57
(CEMIG), em 1952. Em seguida são criadas a Usina Hidrelétrica de Paranapanema
(USELPA), em 1953, e a Companhia Hidrelétrica do Rio Pardo (CHERP), em 1955,
ambas no estado de São Paulo.
Segundo Castro (1985) a decisão dos estados de intervir no suprimento de
energia elétrica visava alcançar um duplo objetivo. O primeiro foi fornecer energia
elétrica em lugares onde as concessionárias estrangeiras não atuavam. O segundo era
construir usinas geradoras que complementassem a oferta das concessionárias privadas,
uma vez que estas não ampliavam sua capacidade de produção, por motivos já descritos
anteriormente.
Nos anos que se seguem, alguns estados também aderiram à intervenção e
assumiram os serviços de geração e transmissão de energia elétrica a partir da criação de
suas próprias concessionárias. Em 1953 foi criada a Companhia Paranaense de Energia
Elétrica (COPEL). Em 1959 foi criada a Centrais Elétricas do Maranhão (CEMAT). Em
1960 foi criada a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA). No
mesmo ano foi criada a Companhia de Eletricidade de Alagoas (CEAL). Em 1961
houve a criação das Centrais Elétricas de Urubupungá (CELUSA) e da Bandeirantes de
Eletricidade (BELSA ) pelo estado de São Paulo, a Companhia de Serviços Elétricos do
Rio Grande do Norte (COSERN) e a Empresa Distribuidora do Sergipe (ENERGIPE).
Nos anos seguintes, em 1962 e 1963, houve a instituição das Centrais Elétricas do Piauí
(CEPISA) (MELLO, 1999; PANORAMA, 2006).
Alguns estudos e trabalhos paralelos realizados pelo governo brasileiro
aconteciam em simultâneo ao da CMBEU. A Assessoria Econômica do Gabinete Civil
da Presidência, criada em 1951, desenvolveu importantes atividades para equacionar a
falta de expansão do setor elétrico. Como o setor elétrico precisa de grandes
investimentos, pois, é intensivo em capital e tem longo prazo de maturação, o maior
entrave para expansão do setor era o financiamento. Dessa forma, algumas iniciativas
foram feitas pelo Estado neste sentido, entre elas destaca-se a criação do Imposto Único
Sobre Energia Elétrica (IUEE); a criação do Fundo Federal de Eletrificação (FFE); a
instituição do Plano Nacional de Eletrificação (PNE); e, por fim, a constituição da
Empresa Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás) (PANORAMA, 2006).
Dessa forma, é importante ressaltar a determinação do governo em criar as
condições financeiras de expansão do parque gerador de eletricidade, que tinha nesses
fundos a possibilidade de capitalizar as empresas públicas. A construção dos fundos
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específicos para o setor tinha como objetivo a continuação dos investimentos na
expansão do setor de forma autodeterminada.
Em 1954, a Assessoria Econômica do Gabinete Civil encaminha ao Presidente a
Memória Justificativa do PNE. Nesta Memória Justificativa havia uma análise sobre a
situação energética do Brasil, no qual diagnosticava a inexistência de carvão mineral de
boa qualidade e uma baixa produção de petróleo, recomendando, então, a exploração do
enorme potencial hidráulico do país (PANORAMA, 2006). Assim, caberia ao Estado
fazer pesados investimentos em geração e transmissão, bem como realizar o
planejamento do sistema. De modo que, o Brasil, a partir deste diagnóstico, parte para
exploração de fontes de geração hídrica tornando-se, desde então, num dos maiores
produtores de eletricidade por fonte hidráulica no mundo.
A intervenção do Estado na geração e transmissão de energia elétrica partia da
convicção de que o setor no Brasil tinha algumas particularidades. Por exemplo,
elevados

investimentos

na

construção

de

hidrelétricas,

complexidade

dos

empreendimentos e, finalmente, a necessidade de levar energia para o país inteiro. Essas
características não estimulavam as empresas privadas a realizar os empreendimentos.
Assim, caberia ao Estado à responsabilidade de planejar a oferta de eletricidade, um
bem estratégico para a economia, mas também de necessidade pública.
Diante das ações do Estado voltadas em criar empresas públicas, o governo
americano encerra a CMBEU em 1953, depois que o presidente Eisenhower chega ao
poder. A causa que levou o governo do EUA a encerrá-la foi a decisão do Estado
brasileiro de criar a empresa de petróleo estatal, Petrobrás, dando a esta o monopólio da
produção de petróleo. Essa decisão do governo Americano afetou significativamente a
realização de empréstimos no mercado internacional de capitais (CARNEIRO, 2000).
Ademais, existiam restrições que impediam o desenvolvimento concreto da CMBEU,
pois, com o Plano Marshall e a guerra fria, os recursos americanos circulavam entre as
economias centrais, sobretudo na Europa e na Ásia (Japão). De modo que a periferia
capitalista (o Brasil, por exemplo) não participou de forma efetiva deste “banquete” de
recursos.
No seu relatório final, a CMBEU elaborou quatro causas que geravam uma
demanda por energia elétrica maior do que a oferta, a saber: a crescente urbanização
(aumentava demanda classe residencial e pública); novos ramos industriais, que elevava
o consumo (indústrias química, farmacêutica, metalúrgica, de bens de capital, etc.);
rígido controle das tarifas pelo Estado (estimulando a demanda); por fim, o país não
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usava mais lenha nem carvão mineral importado como fonte de energia (PANORAMA,
2006).
Contudo, a questão mais interessante das recomendações da CMBEU ao Brasil,
foi a sugestão de mudança de relacionamento do Estado com as concessionárias
privadas. A CMBEU fez duras críticas ao Código de Águas, atribuindo a este a causa da
crise do setor. O argumento era que o código impedia a rentabilidade das empresas
concessionárias e, ao mesmo tempo, não permitia a correção das tarifas diante da
inflação. A consequência era a falta de estímulo à entrada de novos capitais e de
reinvestimento no setor pelas empresas estrangeiras (CASTRO, 1985). Dessa forma,
fica evidente que na visão da CMBEU, o desenvolvimento em longo prazo das
atividades de energia elétrica passava por uma revisão das relações entre Estado e
empresas privadas do setor. Em última estância o relatório recomendava o privatismo e
a não estatização.
De toda forma, com o fim da CMBEU, o governo buscou solucionar a falta de
recursos para não interromper o planejamento e continuar o financiamento dos
empreendimentos em geração de energia elétrica.
Nestes termos, em 1953, a Assessoria Econômica do Gabinete Civil da
Presidência da República do governo Vargas elabora uma série de estudos que resultam
no Plano Nacional de Eletrificação (PNE), onde havia argumentos para legitimar a
intervenção do Estado na área de planejamento e infraestrutura do setor elétrico
(CARNEIRO, 2000). Assim, desde a década de 1940, com o início das comissões entre
Brasil e EUA, o país já apresentava a necessidade de um planejamento nacional do setor
(integração das regiões) voltado para expansão da produção e financiamento dos
empreendimentos. O PNE agregava quatro projetos de leis referentes à programação dos
investimentos na expansão do sistema e foram encaminhados ao Congresso Nacional
em 1954.
O primeiro deles era o projeto de lei n°. 2308, que propunha a criação do
Imposto Único sobre Energia Elétrica (IUEE), com arrecadação fiscal em cima da tarifa
cobrada dos consumidores. Além do IUEE foi proposto o Fundo Federal de
Eletrificação, onde os recursos arrecadados seriam destinados a investimentos no setor.
O projeto foi aprovado em 1954 logo após a morte de Vargas e a captação dos
recursos era a solução que permitia ao Governo autonomia na condução da política de
nacionalização do setor elétrico. O segundo projeto lei, n°. 2.944 tratava da distribuição
dos recursos do IUEE entre os governos federal, estaduais, municipais e Distrito
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Federal. Sua aprovação só ocorreu em 1956 devido às dificuldades em agradar
interesses de diferentes níveis de poder. O terceiro projeto, que estava dentro do PNE,
era a proposta de ampliação da geração de energia e linhas de transmissão para um
período de dez anos. Apesar de não ter sido aprovado, o projeto teve várias de suas
propostas implementadas, tanto na parte de infraestrutura física, como a construção de
usinas, interligação de sistemas entre outros, quanto na organização do setor através de
empresas especializadas por atividade (geração e distribuição). Por fim, houve o projeto
nº 4.280, que propunha a criação das Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás), com o
objetivo de coordenar e financiar investimentos do governo federal no setor elétrico.
Este foi promulgado em 1954, mas por pressão das empresas estrangeiras e por alguns
governos estaduais, a Eletrobrás só foi aprovada em 1961, após longos oito anos de
negociação no Congresso Nacional (CASTRO, 1985).
Portanto, o Estado reorganiza institucionalmente a estrutura produtiva do setor e
efetiva sua intervenção no mercado por meio de empresas públicas. Segundo Castro
(1985), o PNE foi um marco no processo de intervenção do Estado, porque foi a
primeira vez que houve uma realização concreta e completa de planejamento econômico
em todo o território aplicada ao setor (CASTRO, 1985).
Com o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, Café Filho assume a presidência,
mas apenas como apaziguador das tensões políticas durante o conturbado período pós
morte de Vargas. Em 1956 Juscelino Kubitschek assume a Presidência tendo como
slogan 50 anos em 5, que seria posto em prática através do Plano de Metas11. Este, de
forma resumida, focava sua atenção nos setores básicos, como energia e transporte e em
ramos industriais básicos, como siderúrgico e petróleo, além de setores produtores de
equipamentos e insumos intensivos em capital.
No tocante à influência da CEPAL no Plano de Metas tem-se que:
[...] dentro de todo este discurso há um reconhecimento formal sobre a
influência do pensamento da CEPAL na elaboração do Plano de Metas e
na divulgação das idéias sobre planejamento dentro do país. Os autores
deste plano admitem a importância da CEPAL na elaboração e na
execução da política econômica da época, principalmente através do
grupo misto CEPAL-BNDE (LANNI, 1991, p. 157 apud HAFFNER,
2002, p. 45 ).

11

A origem do Plano de Metas foi por meio de um acordo firmado, em 1953, entre Comissão Econômica
para a América (CEPAL) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), Grupo CEPALBNDE.
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Embora não seja objeto central deste estudo, cabe ressaltar a influência e
correlação do pensamento cepalino, nas ações de infraestrutura e industrialização
levadas a cabo pelos governos Vargas e JK, pois:
Segundo a teoria Cepalina, era preciso intervir na economia dos países que
estavam se industrializando já que se constatara a impossibilidade de se obter
uma industrialização eficiente e racional através da espontaneidade das forças
de mercado. Deste modo, parecia ser imprescindível introduzir o
planejamento econômico guiado pelo Estado. A técnica de programação
econômica constituía-se como peça fundamental para atingir os principais
objetivos dos países latino-americanos, pois este era o meio em que se
definiria, de uma forma clara, a expansão desejada dos setores econômicos e
os instrumentos de promoção da mesma. Caberia ao Estado, o papel de
ordenar a execução da expansão necessária à industrialização, captando e
orientando recursos financeiros nacionais e internacionais e promovendo
investimentos diretos em setores prioritários e naqueles em que a iniciativa
privada fosse insuficiente, assim como propiciar a cooperação técnica externa
nestes países. Previa-se também a integração econômica da América Latina
com o objetivo de se obter melhorias na produção e a complementaridade
entre os países da região. (HAFFNER, 2002, p. 12).

Ainda quanto ao Plano de Metas, tratava-se de um plano audacioso de
industrialização, que abarcava um conjunto de setores da economia, visando qualificar a
estrutura produtiva a partir da construção de uma “pirâmide industrial”, que tinha na
base os ramos industriais básicos dando suporte as indústrias mais modernas e
dinâmicas, como a automobilística.
Por fim, os objetivos gerais do JK eram, por um lado, acabar definitivamente
com os pontos de estrangulamento da economia, mediante inversões na infraestrutura de
responsabilidade do Estado, uma vez que não interessariam ao capital privado. E, por
outro lado, caberia igualmente ao Estado criar condições, econômicas, financeiras,
sociais e políticas, favoráveis ao pleno desenvolvimento da livre iniciativa, estimulando
investimentos privados, nacionais e estrangeiros (PANORAMA, 2006).
Neste sentido, havia uma preocupação do governo em atrair o capital estrangeiro
para atuar no Plano de Metas, investindo na modernização da estrutura produtiva.
Houve, portanto, uma mescla entre o capital privado nacional e estrangeiro e o capital
estatal atuando nos diversos ramos da economia sob o planejamento do Estado. Assim,
o governo JK ficaria conhecido pelo acelerado crescimento industrial e econômico, mas
com consequências, como o elevado endividamento do setor público e a dependência do
capital externo.
No que tange ao setor elétrico, o governo JK sabia da importância de continuar
os investimentos na expansão da oferta de energia e atuou no setor de forma planejada
com a construção de usinas hidrelétricas mediante a criação das empresas estatais. Para
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se ter ideia, do total dos investimentos previsto no Plano de Metas, 43,4% foram
destinados para áreas de energia, sendo 23,7% só para o setor elétrico. Isso confirmou a
política de intervenção do Estado (CASTRO, 1985).
Em 1957 é criada a concessionária Furnas Centrais Elétricas S.A., que constrói a
usina hidrelétrica Furnas (1.200MW de potência) no Rio Grande (MG), representando a
segunda intervenção estatal na produção de energia elétrica (depois da Chesf), cujo
objetivo era eliminar as crises de racionamento na região sudeste, a mais industrializada
do país. Ainda no período de JK houve a ampliação da usina de Paulo Afonso e início
das obras da usina de Três Marias (396 MW de potência) no Rio São Francisco (MG) e,
em 1960 houve a criação da Companhia Hidrelétrica do Vale do Paraíba (CHEVAP) e
do Ministério de Minas e Energia (MME) (PANORAMA, 2006).
O governo JK também promove incentivos aos investimentos e aos planos de
expansão das empresas estaduais de energia, principalmente dos estados mais
desenvolvidos do país, porque esses estados já tinham concessionárias públicas e,
também, porque o governo federal sabia que não tinha condições de abarcar todo o
território nacional produzindo, transmitindo e distribuindo energia elétrica. Ademais, as
transferências dos recursos do IUEE para os estados ficaram condicionados à criação de
planos de eletrificação, o que incentivou o surgimento das empresas estaduais de
energia. Portanto, era fundamental a participação dos estados na divisão das tarefas.
Com relação ao financiamento, o setor elétrico recebeu grande atenção por parte
do BNDE, sendo o banco financiador dos projetos do setor. Segundo Castro (1985), o
BNDE passou a gerir o Fundo Federal de Eletrificação em 1955 e a partir de então foi
possível atuar mais diretamente sobre a estrutura produtiva do setor, que resultou no
aumento da participação das empresas públicas.
Dando continuidade às políticas estatais para o setor elétrico, o governo do
Presidente João Goulart, em 1962, finalmente cria a Centrais Elétricas Brasileiras
(ELETROBRÁS), que modifica institucionalmente o modelo do setor elétrico em favor
das empresas públicas.
A Eletrobrás passou a desempenhar algumas funções fundamentais para o setor
elétrico nacional, como planejamento, coordenação e promoção de investimentos da
política governamental para o setor. Funcionava como holding do setor elétrico,
controlando as quatro subsidiárias até então criadas: Companhia Hidrelétrica do São
Francisco (Chesf); Furnas Central Elétrica; Companhia Hidrelétrica do Vale do Paraíba
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(Chevap) e Termelétrica de Charqueadas S.A. (Termochar), além do conjunto de
empresas associadas (CARNEIRO, 2000; PANORAMA, 2006)
Neste sentido, criar uma empresa como a Eletrobrás revela a importância da
política de Estado voltada para o benefício comum. De forma que, pensar num
planejamento para setor elétrico é fundamental, pois é preciso ter oferta sempre maior
do que a demanda. Essa é uma característica do setor elétrico nacional, ou seja, todo o
setor elétrico brasileiro foi pensado e planejado nestes termos (oferta maior que a
demanda).
Portanto, a Eletrobrás, coloca em prática a intervenção do Estado no
planejamento e na administração do setor de energia elétrica no Brasil, iniciada desde o
segundo mandato de Vargas em 1951. Ela assume a gestão do Fundo Federal de
Eletrificação (FFE) e os recursos de investimento do BNDE voltados ao setor, o que
refletiu positivamente na expansão da capacidade instalada. Entre 1945 e 1962 a oferta
quadruplicou, saindo de 1.3MW para 5.7MW. Desse modo, o sistema expandiu a uma
taxa de crescimento médio de 8.9% ao ano, tendo as empresas públicas um papel
fundamental nesta expansão (PANORAMA, 2006).
Outra mudança no setor elétrico no governo de João Goulart foi a instituição da
Comissão de Nacionalização das Empresas Concessionárias de Serviços Públicos
(CONESP), que foi incorporada pela Eletrobrás e tinha como objetivo negociar a
compra e, por conseguinte, a estatização das empresas do grupo Amforp. A intenção do
governo brasileiro era eliminar com um dos pontos de atrito nas relações com os EUA
(PANORAMA, 2006). Porém, a compra por 135 milhões de dólares só foi efetivada em
1964, já no governo militar de João Castello Branco.
Uma medida extremamente importante para o SEB foi a contratação, também
em 1962 e recomendado pelo Banco Mundial, do consórcio Canambra (sigla para se
refere à formação do consórcio por Canadá, EUA e Brasil), que tinha objetivo de
apresentar soluções para os problemas de suprimento de energia elétrica nas cidades de
São Paulo e Rio de Janeiro e, de modo geral, levantar informações sobre o potencial
hidrelétrico nas regiões Sul e Sudeste do país. No final de 1963 a Canambra apresenta
seu primeiro relatório recomendando fazer investimento para atender a demanda no
curto prazo (até 1970). No segundo relatório, final de 1966, as diretrizes ficaram
estabelecidas para um programa de investimento de longo prazo em energia elétrica
(PANORAMA, 2006). Assim, a criação da Canambra revela o início efetivo do
planejamento de expansão do SEB de longo prazo, tendo à frente as políticas de Estado.
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Neste sentido, quando se compara a expansão e participação por categoria de
concessionária, percebe-se uma evolução da participação das empresas públicas e uma
queda das empresas privadas estrangeiras (Light e Amforp). Entre 1952 e 1962, as
empresas públicas aumentaram sua capacidade instalada em quase cinco vezes em
termos percentuais, passando de 6,8% para 31,3%. Em contrapartida, as concessionárias
estrangeiras (grupos Light e Amforp) perderam participação no setor, saindo de 82,4%
para 55,2% nesse período (PANORAMA, 2006).
Assim, nesse período, o crescimento da oferta e da ampliação da infraestrutura
do setor elétrico (geração e transmissão) deve-se ao Estado Indutor, que assumiu a
responsabilidade de planejar um setor extremamente estratégico para o país. Diante da
falta de estímulo das empresas estrangeiras (líderes do mercado elétrico desde o início
do século XX) de investirem no setor, o Estado intervém de forma centralizadora nesse
mercado.

2.2.2 Consolidação da intervenção estatal no setor elétrico: planejamento, geração,
transmissão (1963 a 1979)
Esse período marca a queda do Presidente João Goulart, em 1964, e assunção do
governo militar ao poder, que duraria 21 anos. Mudanças institucionais de ordem legal
são alteradas com o Ato Institucional nº. 1 (AI-1), de abril de 1964, que por via
autoritária, dava condições de governabilidade sem empecilho das forças opositoras ao
governo e ao Congresso.
Com relação ao modelo de desenvolvimento econômico, os militares deram
continuidade ao que já vinha sendo adotado desde a década de 1950, ou seja, o Estado
continuou ampliando sua participação nas atividades econômicas, modernizando a
administração por meio de empresas públicas, que serviriam ao governo como
instrumento direto de política pública.
Com relação ao setor elétrico, é neste período que o Estado se consolida como
agente máximo do setor elétrico (planejamento, geração e transmissão). O governo
militar deu continuidade à política de grandes investimentos em infraestrutura através
da obtenção de empréstimos internacionais, uma vez que o mundo vivia uma conjuntura
econômica favorável com grande fluxo de recursos disponíveis. Isto viabilizou o
processo de crescimento econômico acelerado, o chamado de milagre econômico
brasileiro 1968-1973.
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Os elementos básicos responsáveis pelo ótimo desempenho da economia no
período eram: neutralização da taxa de inflação (que ficou estável entre 20 a 25% ao
ano); estímulo às exportações, sobretudo de produtos de maior valor agregado;
incremento das poupanças privadas, impulsionadas pelo dispositivo da correção
monetária; realização de grandes investimentos públicos em obras de infraestrutura; e,
por fim, a atração de capitais (PANORAMA, 2006).
Neste sentido, o regime militar também procurou desenvolver ações que
ampliassem o desenvolvimento do setor elétrico com objetivo de fornecer energia
necessária para sustentar o crescimento econômico do país.
Em 1965 é criado o Departamento Nacional de Águas e Energia (DNAE), que
posteriormente se transformou em Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE), cujo objetivo era absorver as funções da Divisão de Águas do Departamento
Nacional da Produção Mineral (DNPM), órgão encarregado da regulamentação dos
serviços de energia elétrica. Quando criado, o DNAEE, juntamente com o Ministério
das Minas e Energia (MME) e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás),
compunha a estrutura de planejamento do setor de energia elétrica, que fora instituída na
década de 1960. Em 1969 o DNAEE torna-se responsável pela autorização de
concessões de lugares com aproveitamentos hidrelétricos e de prestação de serviços,
atuando exclusivamente como órgão normativo e fiscalizador (PANORAMA, 2006).
Gomes e Vieira (2009) destacam as medidas tomadas pelo governo militar para
estabelecer uma competência no financiamento do setor necessário frente às políticas
desenvolvimentistas. Assim, o Decreto nº 54.936 de novembro de 1964, vai nessa
direção, pois possibilitou a correção monetária do valor dos ativos das empresas, isso
permitiu sua atualização. Outro aspecto importante do Decreto foi a prática da política
do “realismo” tarifário, que garantia a remuneração do capital investido entre 10 e 12%
através de reajustes no preço da tarifa de acordo com a inflação. Essas medidas
permitiram o crescimento da quantidade de recursos financeiros disponíveis para novos
investimentos no setor elétrico (GOMES e VIEIRA, 2009).
Ademais, além das medidas de aperfeiçoamento da tarifa, o governo militar
reforçou as fontes de recursos. Conforme Lorenzo (2002), em 1967 as alíquotas do
Imposto Único sobre Energia Elétrica foram elevadas; em 1969 houve ampliação dos
empréstimos compulsórios à Eletrobrás; e, por fim, em 1971, foi criada a Reserva
Global de Reversão (RGR), que era um fundo que permitia a encampação das
concessionárias não estatais ao término do prazo da concessão (LORENZO, 2002;
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PANORAMA, 2006). Por fim, ainda existia a facilidade de aquisição de empréstimos
ou linhas de financiamentos externos disponíveis pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento
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Desenvolvimento (BIRD). Assim, montava-se uma base financeira sólida, que permitia
o setor continuar se expandindo sob a égide da Eletrobrás.
Neste sentido, estava montada a estrutura para a nacionalização do setor, que
começou com as aquisições das concessionárias estrangeiras. A primeira foi a Amforp,
em 1964, como foi descrito anteriormente. Depois, em 1979, foi a vez da Light. Essas
aquisições encerrariam a participação dessas duas empresas no setor elétrico nacional
(PANORAMA, 2006). Assim, não havia mais clima para as empresas estrangeiras
atuarem no Brasil diante do monopólio estatal no setor elétrico, que passaria, a partir de
então, a ser totalmente administrado pelo Estado.
No campo do planejamento do setor, o governo amplia suas empresas estatais,
criando, em 1968, a Eletrosul e, em 1973, a Eletronorte. A expansão e presença em
todas as regiões do Brasil era necessária para planejar a oferta, bem conhecer estudar e
avaliar a disponibilidade de potencial elétrico diante da extensão territorial do Brasil.
Assim, o setor elétrico ficou distribuído e organizado da seguinte forma: a
Eletronorte ficou responsável em atuar na região Norte e em algumas áreas do Mato
Grosso e Goiás. A Chesf ficou atuando no Nordeste. A Eletrosul ficou responsável pelo
atendimento da região Sul mais o Mato Grosso do Sul. Por fim, Furnas atuava no
suprimento de energia da região Sudeste e uma parte da região Centro Oeste (incluindo
o Distrito Federal). Essa divisão estrutural do setor elétrico, em consonância com as
regiões do Brasil, mostra que o Estado criou uma competência no planejamento e na
organização do setor, que permitiu alcançar quase todo território nacional no
fornecimento de eletricidade num país com dimensões continentais significativas.
Todas essas empresas de cunho regional ficavam sob a gestão da Eletrobrás, que
tinha o papel de organizadora do sistema, agente financiadora do setor e coordenadora
do planejamento da expansão e operação do setor elétrico nacional. Neste contexto, a
atuação de empresas públicas em todas as regiões do território nacional exigia a
integração do sistema, bem como ter uma visão integrada do planejamento. Assim,
houve a necessidade de sair da atuação isolada em cada região e passar a conectar todo
o setor elétrico nacional. Esse é outro importante papel desempenhado pela Eletrobrás, o
desenvolvimento da operação e interligação do setor elétrico.
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Logo, a Eletrobrás tinha um papel fundamental nesse arranjo organizacional do
sistema, pois atuava no planejamento e coordenação dos investimentos, centralizando,
portanto, as ações do setor elétrico a partir da interação com as subsidiárias federais e
também com as concessionárias estaduais.
Sendo assim, o passo seguinte no planejamento do setor elétrico foi interligar o
sistema, criar as condições para conectar todas as regiões. Nesse aspecto, o
planejamento do setor era regional e isolado. Porém, à medida que o setor elétrico foi
adquirindo um caráter mais sistemático, tanto institucionalmente quanto em termos
hierárquicos, era necessário interligá-lo.
Houve a criação de dois grupos. O primeiro foi o Grupo Coordenador para
Operação Interligada (GCOI), criado em 1973, que tinha como atribuições coordenar,
decidir e encaminhar as providências necessárias ao uso racional das instalações
geradoras e de transmissão, existentes e futuras. O segundo foi o Grupo Coordenador
para Operação e Planejamento do Sistema (GCPS), criado em 1982, que era responsável
pelo planejamento da expansão dos sistemas elétricos do país, (PANORAMA, 2006). O
GCPS realizou o chamado planejamento integrado do sistema como forma de manter a
realização dos investimentos a longo prazo.
Assim, diante da competência da Eletrobrás, houve o estabelecimento do
Sistema Interligado Nacional (SIN), que é formado pelas empresas das regiões Sul,
Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Assim, forma-se um imenso
complexo de redes de linhas de transmissão e de estações transformadoras (recebem a
energia produzida), que conecta os consumidores à maior parte das instalações de
geração existentes no país.
A constituição do SIN representou e representa um ganho enorme para o país,
principalmente quanto à segurança do suprimento de energia elétrica, uma vez que a
energia disponível em qualquer região ou em todas do Brasil, pode ser distribuída para
quase todo o território nacional, de acordo com as necessidades do país. Por exemplo,
caso a região Nordeste passe por racionamento de energia devido a queda no nível de
chuvas, a região Norte pode exportar “blocos de energia” para o Nordeste, enquanto
esta espera pela cheia dos seus reservatórios e esse processo pode ser estendido para
qualquer região.
Para finalizar a consolidação do modelo estatal, o Brasil, na década de 1970,
amplia sua capacidade geradora com a implementação de grandes obras. Nesse período
foi promulgado o Tratado de Itaipu entre Brasil e Paraguai, estabelecendo a criação de

68
um empreendimento hidrelétrico de entidade Binacional, onde 50% da potência
instalada ficaria sob a responsabilidade da Eletrobrás (empresa brasileira) e os outros
50% pela Administração Nacional de Eletricidade (ANE) (empresa paraguaia). Essa
entidade ficou responsável por construir e operar a gigante Usina Hidrelétrica de Itaipu,
que foi iniciada em 1973 e concluída em 1984, com potência de 12.600MW.
Outros projetos de infraestrutura elétrica também são promovidos pelo governo
militar nesse período, como a usina hidrelétrica de Tucuruí (PA), cabendo a Eletronorte
executar do empreendimento. Localizada estrategicamente no rio Tocantins, a usina
representava a garantia de oferta de energia para projetos do II PND na região
amazônica, como a produção de alumínio para exportação no estado do Pará. Como
parte do planejamento, os idealizadores da obra consideraram ainda a perspectiva de
integração entre Tucuruí e o setor elétrico da Chesf, através da implantação de linhas de
transmissão (PANORAMA, 2006). E, por fim, houve a implantação do Programa
Nuclear brasileiro, com a construção da usina nuclear de Angra 1, localizada no
município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro.
Esses investimentos na expansão do sistema estavam amparados nas concepções
estratégicas do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), em que suas intenções
caminhavam para aprofundar o ainda inacabado processo de industrialização. Neste
ponto, as inversões do II PND na expansão do setor elétrico, ampliando sua
infraestrutura, visava manter o ritmo de crescimento econômico alcançado durante o
período do milagre econômico. Cabe aqui chamar a atenção para o fato de que, quando
o governo planejou o II PND, onde estimava que a economia cresceria nos anos
seguintes, era necessário que o setor elétrico também fosse planejado para suportar o
crescimento da demanda por energia em função da expansão da economia. Portanto, o
planejamento é fundamental para o setor e para economia, e foi isso que justificou a
construção de grandes hidrelétricas, como Itaipú e Tucuruí.
Dessa feita, o governo militar lança o II PND como resposta à primeira crise do
petróleo, em 1973, numa situação na qual os países centrais já faziam ajustes para
amenizar os impactos da crise energética. Porém, o governo brasileiro preferiu, mesmo
assim, continuar estimulando o crescendo, numa situação de adversidade econômica,
mantendo o ritmo de investimento por opção estratégica de política econômica.
Dessa forma, para a consecução do II PND houve uma mudança nas condições
econômico-financeiras
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fazer política econômica. Assim, no caso do setor elétrico, nos projetos de grande porte
como as usinas de Itaipu e Tucuruí, o governo abandona a política do realismo tarifário
e busca nos empréstimos e financiamentos externos a solução para continuar com a
expansão do setor (PANORAMA, 2006; LORENZO, 2002). Assim, as empresas
públicas, principalmente as do setor elétrico, se constituem nas principais tomadoras de
empréstimos externos com objetivo de continuar financiando os seus projetos de
investimentos.
Com suporte financeiro externo, o II PND garantiu ao Brasil uma expansão da
economia com média de 7% ao ano no período 1974/79. Contudo, ao final da década,
houve um novo choque no preço internacional do petróleo causando nova instabilidade
econômica, seguida por uma elevação da taxa de juros liderados pelo governo dos EUA,
que interrompe o acesso a novos empréstimos no mercado financeiro internacional,
restringindo a concessão ou renovação de empréstimos à economia brasileira, devido ao
elevado grau de endividamento e, por consequência, de risco apresentado pelo país
(CARNEIRO, 2000).
Destarte, o setor elétrico brasileiro, que vinha de uma trajetória de sucesso no
planejamento e crescimento equilibrado por financiamento auto sustentado, acompanha
os impactos da crise na economia brasileira e começa a entrar em declínio. De modo
que, a decisão do governo brasileiro de aprofundar o desenvolvimento econômico
através de empréstimos externos, em meio a uma conjuntura de crise, iniciou o
esgotamento do modelo estatal do setor elétrico.

2.3 CRISE ECONÔMICA E COLAPSO DO SETOR ELÉTRICO (1980-1995)
Diante das transformações ocorridas no cenário mundial na década de 1970
marcado por uma conjuntura econômica de crise, provocada por dois choques de preço
do petróleo (1973 e 1979) e, posteriormente, pela elevação da taxa de juros americana12
(1979), o Brasil é fortemente impactado e deixa de ter acesso aos fluxos internacionais
de financiamento, o que estimula o processo inflacionário, e o endividamento externo se
torna a característica da década de 1980.
Neste sentido, após o segundo choque do petróleo, em 1979, a Eletrobrás
enfrentou graves dificuldades no plano do planejamento do setor, pois dependia da
12

Maiores detalhes ver, A retomada da hegemonia norte americana. Texto da Maria da Conceição
Tavares.
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disponibilidade de recursos e, em função da crise, houve considerável elevação dos
custos financeiros do setor elétrico e da crescente escassez de recursos internos
(PANORAMA, 2006).
Conforme Lorenzo (2002), o governo brasileiro ao decidir ampliar os
investimentos no setor elétrico em um cenário de crise econômica mundial não
considerou a real profundidade da mesma, tendo como consequência um processo
inflacionário e de endividamento externo. Ademais, no início dos anos 1980 há crise da
divida e maior restrição dos fluxos de financiamento e o Brasil entra em uma recessão.
Assim, nos anos 1980, o Estado perde capacidade de mobilizar recursos para realizar
investimentos nos diversos setores da economia, inclusive, o setor elétrico (LORENZO,
2002).
Assim, na década de 1980, o setor elétrico brasileiro começa a mostrar sinais de
declínio por causa do seu endividamento externo 13 , da recessão da economia e da
estagnação da demanda (consequência da baixa atividade econômica). De fato, a
recessão econômica naquele período teve impacto imediato no consumo de energia
elétrica, apresentando crescimento naquele período de apenas 2,9%, muito inferior à
média de 11,2% da década anterior (PANORAMA, 2006).
É nesse período de crise que é criado o Grupo Coordenador do Planejamento dos
Sistemas Elétricos (GCPS), em 1982, sob a coordenação da Eletrobrás e com
participação das empresas do setor. O grupo tinha a tarefa de propiciar um planejamento
de cunho mais democrático, contemplando diferentes interesses das empresas do setor.
Assim, o GCPS era um órgão responsável pela racionalização e planejamento da
expansão dos sistemas de geração, transmissão e distribuição. Onze empresas
participavam do grupo como membros permanentes do organismo, sendo cinco federais
(Eletronorte, Chesf, Furnas, Eletrosul e Light) e seis estaduais (Cesp, Cemig,
Eletropaulo, Copel, Celesc e CEEE). (PANORAMA, 2006; GONÇALVES JUNIOR,
2002).
Dessa feita, outro fator que contribuiu para degradação do setor elétrico, em
plena crise, foi o uso das empresas públicas do setor para captar empréstimos na banca
internacional para atingir metas econômicas (fazer saldo no balanço de pagamentos) e
fazer políticas públicas. No entanto, isto levou o setor ao processo de endividamento
progressivo, que culminaria em inadimplência e perda de eficiência do setor nos anos
13

As empresas do setor elétrico eram utilizadas pelo governo para captar recursos no exterior com
objetivo de fazer “caixa” para o Tesouro Nacional.
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seguintes, causando mudanças institucionais através das ideias de privatizações.
Segundo Abreu (1999), o declínio do setor foi causado pelo esgotamento do modelo
estatal (monopolista) do setor elétrico, tendo como consequência pressões interna e
externa para reestruturar e privatizar o setor.
O status do endividamento externo do setor elétrico agravou-se, principalmente,
por causa de dois fatores: o aumento das taxas de juros internacionais e o controle das
tarifas como instrumento de conter a inflação durante o período de 1982 a 1993
(ABREU, 1999). A elevação das taxas de juros internacionais encarece ainda mais o
serviço da dívida externa e o controle da tarifa interrompe o fluxo de recursos gerado
pelo próprio setor.
A escolha do governo brasileiro de usar as empresas estatais do setor elétrico
como mecanismo de implantação de políticas de desenvolvimento acarretou em
estagnação do setor por causa do subinvestimento.
Segundo Beluzzo, 1983 apud Abreu, 1999:

Esse endividamento extraordinário que, em 1980 representava 25% de toda a
dívida externa brasileira teve como cenário as altas dos juros externos, que
passaram de 9,9% em 1977-78, para 14,4% em 1979, chegando a atingir o
pico de 20% em abril de 1980, e a partir desta data as taxas reduziram para
níveis mais baixos. Voltando a subir após agosto do mesmo ano.
Considerando-se que a maior parte dos contratos de empréstimos e
financiamentos eram firmados com cláusulas de taxas de juros flutuantes, o
que resultou no aumento do montante total da sua dívida externa e de todos
os outros setores da economia brasileira (BELUZZO & COUTINHO ,1983
apud ABREU, 1999, p. 8).

Gráfico 1: Empréstimos em moeda estrangeira (Lei nº 4.131 de 1980)
Fonte: Beluzzo & Coutinho (1983) apud Abreu, 1999.
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Assim, as instituições bancárias internacionais evitavam emprestar recursos
financeiros para o Brasil por causa da instabilidade econômica vivida pelo país naquele
período, uma vez que representava risco de calote. E, quando acontecia uma nova
operação de empréstimo os banqueiros exigiam maior spread bancário e juros flutuantes
(ABREU, 1999). Isso ficou mais evidente com a moratória do México em 1982, quando
houve a suspensão dos empréstimos externos.
Dessa forma, diante do cenário de crise, o quadro institucional do setor elétrico
montado a partir da participação e intervenção do Estado fica bastante comprometido
nos anos 1980. Ainda mais com o processo de adoção das políticas neoliberais no início
dos anos 1990, organizadas no tripé: desregulamentação, privatização e abertura
comercial.
No entanto, diante das ideias neoliberais, o setor elétrico nacional passou por um
processo de reestruturação nos 1990. Um novo paradigma foi estabelecido com a
abertura da concorrência e a privatização das empresas estatais do setor elétrico em
nível federal e estadual.
As reformas no setor elétrico se dividiam em dois níveis: microeconômico e
macroeconômico: o primeiro visava aumentar a eficiência do setor e obter
financiamento pelo capital privado. E o segundo pretendia eliminar o déficit das
empresas estatais e equilibrar as contas do setor público.
Os objetivos seriam criar um novo ambiente favorável para atrair e garantir os
investimentos necessários à expansão da oferta através do setor privado. Foram feitas
alterações na legislação para construir um novo ambiente institucional. Sendo assim,
houve a introdução de mecanismos competitivos e privatização de concessionárias com
o objetivo de aumentar a eficiência técnica e econômica do setor para viabilizar a
atração de recursos privados no intuito de expandir a oferta de energia elétrica em
geração, transmissão e distribuição.
O processo de privatização, com a saída do Estado como indutor do
planejamento energético, foi marcado pela entrada de enormes grupos econômicos no
mercado interno, resultando numa alteração significativa da estrutura de mercado.
Porém, a entrada de capital estrangeiro não resultou em grandes investimentos que
resultassem em aumento da capacidade produtiva instalada do setor elétrico.
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2.4 REFORMA DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO (1995 A 2002)
O estabelecimento do processo de reestruturação do setor elétrico estava
amparado na criação de um mercado competitivo para o setor. Diante da crise do
Estado, que não tinha mais condições de investir no setor e do consequente
endividamento das empresas, as ideias neoliberais se fortalecem e as privatizações se
apresentavam como solução para a retomada dos investimentos via setor privado.
As Leis nº 8.031 (de 1990) e nº 8.987 (de 1995) deram as bases jurídicas para
iniciar o processo de venda das empresas estatais. A Lei nº 8.031 instituiu, primeiro, o
Programa Nacional de Desestatização (PND) e criou o Fundo Nacional de
Desestatização (FND), que tinha o BNDES como gerenciador. Assim, a Eletrobrás
repassou ao BNDES sua participação nas ações de empresas estatais do setor. Desse
modo, o banco passou a gerir, acompanhar e realizar a privatização das empresas
incluídas no PND. Num segundo momento houve a instituição da Lei nº 8.987,
conhecida como a Lei de Concessões, que estabeleceu o regime de concessão e
permissão para concessões dos serviços públicos, possibilitando a entrada de capital
privado em vários setores de infraestrutura (SILVA, 2007; ABREU, 1999). Esta lei foi
pensada para seguir o que estava na Constituição de 1988, que garantia a realização de
concessões mediante licitação, inclusive as do setor elétrico.
Conforme Abreu (1999), a Lei nº 8.031 tinha por objetivos concretos três
vertentes:
a) Reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa
privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público;
b) Permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a ser
transferidas à iniciativa privada;
c) Permitir que a administração pública concentre seus esforços nas atividades em
que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades
nacionais.

Assim, tanto a lei nº 8.987 quanto a Lei nº 9.074 apresentam algumas
importantes inovações no que se refere à atuação dos agentes no SEB, como a
introdução do Produtor Independente de Energia e do autoprodutor, e a adoção de novos
procedimentos de política energética, como a concessão de novos potenciais hídricos
via licitação, com objetivo de proporcionar competição na geração; livre acesso ao
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sistema de transmissão e distribuição e, por fim, liberdade para os grandes
consumidores escolherem seus supridores de energia (SOUZA, 2002).
As empresas públicas do setor elétrico começam a ser privatizadas em 1995 com
a promulgação da Lei nº 9.074, que oferece as bases para um novo modelo institucional
do setor. A premissa básica era abrir mercado o para setor privado e implementar um
modelo competitivo e, assim, desverticalizar a estrutura da cadeia produtiva do SEB, ou
seja, separar as atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização de
energia elétrica. Assim, as privatizações se iniciam com a „Espírito Santo Centrais
Elétricas (Escelsa)‟, em 1995. Em maio de 1996 ocorreu a venda da Light. É importante
observar que, o processo de privatização das empresas públicas do setor começou sem
que houvesse uma legislação estabelecida para regular o novo modelo do setor elétrico.
Isso só veio ocorrer com o novo modelo institucional inaugurado pela lei nº
9.427 de 1996, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no
mesmo ano, mas somente iniciou suas atividades em 1997. A ANEEL foi pensada como
agente responsável por regulamentar e fiscalizar a produção, a transmissão, a
distribuição e a comercialização de energia elétrica. Contudo, Gomes (2009) chama
atenção para o fato da fundação do órgão regulador do setor ter sido efetivada sem que o
marco regulatório do setor estivesse completamente estabelecido, gerando incertezas no
ritmo de implantação das novas medidas, além de criar insegurança para o investidor
(GOMES, 2009).
Carneiro (2000) também faz críticas ao modelo implantado, pois “o desmonte do
Estado empreendedor não se faz acompanhar de um processo simultâneo e articulado de
reconstrução do Estado regulador”. Nas palavras do autor:
É emblemático, desse descompasso, o fato da proposta de criação da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com as atribuições de responder pela
regulação e fiscalização dos serviços de eletricidade e de desempenhar o
papel de poder concedente da exploração de tais serviços – objeto do Projeto
de Lei nº. 1.699 – ter sido encaminhada pelo governo federal à apreciação do
Congresso apenas em abril de 1996. Constituída formalmente no ano
seguinte, o novo órgão se estrutura em concomitância ao avanço acelerado da
iniciativa privada nos diversos segmentos da atividade, numa circunstância
onde uma série de questões necessárias ao desempenho eficiente de suas
funções ainda não estava regulamentada (CARNEIRO, 2000, p. 379-380).

Vinculada ao MME e constituída como órgão de autarquia, a ANEEL substitui o
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) e consolida o novo
aparato regulatório para o SEB, implementado para proporcionar as condições
favoráveis ao desenvolvimento do mercado de energia elétrica (LANDI, 2006). Assim,
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havia a decisão de privatizar que viabilizava a entrada de recursos para o governo, mas
não havia um agente regulador que fiscalizasse e proporcionasse a disputa no setor, o
que causou alguns problemas quanto à confiabilidade do novo modelo.
De fato, no mesmo ano da instituição da ANEEL, o governo federal contrata a
consultoria inglesa Coopers & Lybrand, em 1998, para auxiliá-lo na elaboração de um
desenho institucional para o SEB. Ao final dos estudos, a consultoria elaborou o projeto
Reestruturação do Setor Elétrico (RE-SEB), que foi bastante influenciado no modelo
inglês pautado na competição de mercado, desverticalização e privatização. Com base
no estudo da consultoria, o governo brasileiro implementa uma série de medidas que
modificaram fortemente o funcionamento do SEB. As principais mudanças foram:
criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), entidade de natureza privada,
cujo objetivo era realizar a operação interligada dos sistemas elétricos nacionais
(substituía o Grupo Coordenador para Operação Interligada- GCOI), foi um grande
ganho para o SEB. Este órgão é responsável pela coordenação e controle da operação
das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado
Nacional (SIN). Isso permite ganhos de eficiência, redução de custos e racionalização
da produção, que dá ao Brasil um dos melhores modelos do setor elétrico do mundo.
Ademais, garante a oferta de energia elétrica a preços bastante acessíveis, dando as
condições para o país crescer e se desenvolver; criação do Mercado Atacadista de
Eletricidade (MAE), que contabilizava a livre negociação de compra e venda de energia
nos sistemas elétricos interligados; o BNDES passa a ser o órgão financiador do setor
elétrico e não mais a Eletrobrás; o Ministério de Minas e Energia assume o
planejamento setorial no lugar da Eletrobrás; e, por fim, a inclusão da Eletrobrás e de
suas empresas controladas no Programa Nacional de Desestatização (PND) (GOMES,
2009; GONÇALVES JUNIOR, 2002).
A contratação de uma consultoria internacional para realizar um estudo a
reforma do modelo institucional do SEB se baseava em padrões externos, que de certa
forma atendiam às recomendações ideológicas do neoliberalismo, isto é, estabelecer
critérios que fundamentassem um sistema competitivo de mercado. De modo que, a
reestruturação do SEB foi espelhado no modelo inglês, conforme Gonçalves Junior
(2002), estabelecido ideologicamente a fim de garantir e estimular a competição nos
setores de geração e comercialização, atendendo aos fundamentos no documento do
Banco Mundial e sem atentar para as peculiaridades físicas e técnicas do SEB.
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Assim, fica evidente que a ênfase da reforma foi usar a estratégia de incentivar a
entrada do setor privado no SEB, via privatização, para tirar de cena o Estado das
atividades da cadeia produtiva da energia elétrica. Houve, portanto, a preocupação
maior de passar a propriedade dos ativos do setor público ao capital privado, com pouca
preocupação com a expansão do sistema, isto é, investir em nova capacidade produtiva
de forma estruturada e planejada.
Neste sentido, somente em 1999, diante da necessidade de ajustar o processo de
planejamento ao novo marco regulatório do SEB, foi criado o Comitê Coordenador do
Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico (CCPE), cujo objetivo era regular e
estruturar a atividade de planejamento na expansão do sistema. O CCPE tinha a tarefa
de formular planos de expansão de geração (de caráter indicativo) e da transmissão (de
caráter determinativo), substituindo o Grupo Coordenador do Planejamento dos
Sistemas Elétricos (GCPS), que praticava o planejamento centralizado ou determinativo
(PANORAMA, 2006; GOLDENBERG; PRADO, 2003).
O planejamento indicativo tem um caráter de orientar os planos de expansão das
empresas e fornecer informações técnicas e econômicas para que os agentes tomem suas
decisões de investimento, de acordo com seus interesses, em empreendimentos mais
vantajosos (BAJAY, 2002; MERCEDES et al, 2015). De modo que, a implementação
do Mercado Atacadista de Energia (MAE) (compra e venda livre de energia) foi um
esforço neste sentido, ou seja, a ideia era que os agentes atuassem no mercado sabendo
quais eram as regras estabelecidas. Contudo, não houve mecanismos de atração para o
capital privado investir, além do atraso na implementação do CCPE. Portanto, o cenário
para se investir era confuso. Para Bajay (2002) era necessário a adoção de instrumentos
que incentivassem o setor privado a investir na expansão da capacidade instalada.
Assim, percebe-se que a execução da reforma do setor elétrico teve diversas
falhas e uma das mais presentes foi a total ausência de planejamento e estratégias de
longo prazo, principalmente nos investimentos na expansão do sistema.
Somente em 2000 foi regulamentado o Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE), que tinha sido criado em 1997, vinculado ao Ministério de Minas e Energia e
servia como órgão de assessoramento da Presidência da República para a formulação da
política energética do país (PANORAMA, 2006).
Por fim, aconteceu uma espécie de transferência do planejamento do setor
elétrico para grupos privados. Um setor estratégico para o país e para economia nacional
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foi colocado à venda sob o argumento de transformar as empresas brasileiras do setor
em empresas mais modernas, eficientes e competitivas.
Seriam investimentos que garantiriam o suprimento de energia elétrica sem
correr riscos ao aumento do consumo e expansão da economia. Entretanto, isso não
ocorreu. As reformas dos anos 1990 desarticularam o aparelho estatal e diminuíram a
organização do setor, resultando na queda da capacidade de expansão do Setor Elétrico
Brasileiro (SEB), gerando a crise do racionamento de eletricidade de 2001 (ABREU,
1999).
Esses fatos revelaram, além da conjuntura da falta de chuvas naquele ano, um
grave problema estrutural, no qual a demanda por eletricidade crescia a uma taxa maior
do que a oferta, por falta de investimentos e planejamento na expansão da capacidade de
gerar eletricidade. Logo, houve a necessidade de se repensar o planejamento elétrico
nacional, onde o Estado precisava recuperar o seu papel de indutor do Setor Elétrico
Brasileiro (SEB), agregando sua capacidade de financiamento e investimento e
trabalhando em parcerias estratégicas com o setor privado, como por exemplo, no setor
eólico, visando diversificar a matriz de geração de eletricidade.

2.5 MODELO ATUAL DO SEB: DE 2004 AOS DIAS ATUAIS
Como dito no item anterior, o SEB passou por um processo de reformas
institucionais na década de 1990, com intuito de promover a competição,
principalmente nos segmentos de geração e comercialização. No entanto, a crise no
suprimento de energia em 2001, apesar de ter como agravante a falta de água, mostrou
que a política setorial estava equivocada.
Neste sentido, mesmo tendo um parque hidrelétrico de grande porte, construído
estrategicamente para reservar grandes estoques de água no período das chuvas e ofertar
energia elétrica no período seco do ano, o SEB não suportou a falta chuva e de
planejamento e, por conseguinte, o sistema entrou em colapso. Nestas circunstâncias,
era necessário fazer ajustes no modelo implementado na década de 1990.
Conforme Leite (2007), a crise no suprimento de energia em 2001 foi
consequencia da formulação do aparato regulatório institucional adotado ao longo dos
anos 1990, sendo as causas fundamentais a ausência de planejamento; falta de
coordenação do risco de suprimento e a configuração do Mercado Atacadista de Energia
(LEITE, 2007). Essencialmente a nova reforma do modelo mantém o caráter
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competitivo, mas busca corrigir os erros do modelo liberal atentando para um equilíbrio
entre a atuação do Estado e o setor privado.
Assim, em 2004, o setor passa novamente por uma reforma, onde o Estado
institui um novo marco regulatório para o SEB com a promulgação das leis nº 10.847 e
Lei Nº 10.848 e pelo Decreto nº 5.163/2004. Os principais objetivos eram a modicidade
tarifária e garantir a oferta de eletricidade (expansão da geração com segurança de
suprimento). Dentre as medidas adotadas, tem-se a promulgação da obrigatoriedade da
desverticalização entre as atividades do setor elétrico, como a geração, transmissão e
distribuição feita por uma mesma empresa (GAVINO, 2011).
Outra medida importante foi a introdução da competição via leilões públicos de
energia nova, onde o vencedor é aquele que oferecer a menor tarifa ao consumidor.
Também criou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) (extinguindo
o MAE), que tem o papel de viabilizar a comercialização da energia elétrica, de modo
que o órgão mensura e registra os dados relativos às operações de compra e venda de
eletricidade. A CCEE oferece dois ambientes de compra e venda de energia. Ambiente
de Contratação Regulado (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). No ACR a
contratação de energia ocorre para o atendimento dos clientes cativos das empresas
distribuidoras através de leilões voltados a expansão do sistema. São consumidores que
não têm a alternativa da livre escolha do seu fornecedor, que são geralmente pequenos
comerciantes, pequenas empresas e os consumidores residenciais. Já no ACL a
contratação ocorre entre grandes consumidores (livres) e geradores através de contratos
bilaterais livremente negociados (TIMPONI, 2010).
Para atingir essas estratégias o Estado retoma para si a responsabilidade do
planejamento da expansão do sistema. Para isso criou a entidade pública Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao MME e que tem a incumbência de pesquisar o
setor, dando subsídio ao planejamento energético de longo prazo, além do Comitê de
Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), também no âmbito do MME, que fica
encarregado de acompanhar as condições de atendimento do mercado de eletricidade.
Para isso, observa o horizonte do mercado a cada cinco anos e também realiza
proposição de ações preventivas para assegurar o suprimento de energia (PANORAMA,
2006; TIMPONI, 2010).
A institucionalização dos leilões garantem contratos em longo prazo, menor
preço de energia e maior segurança de investimentos para os geradores de energia.
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Esses são atributos fundamentais para um modelo que precisava ter maior transparência
para alcançar soluções mais econômicas e maior eficiência na expansão da oferta.
Assim, o SEB, que é constituído predominantemente de hidrelétricas e que
passou por uma crise de abastecimento 2001, precisou da inserção de fontes
complementares para diversificar a matriz elétrica. Dessa maneira, era essencial definir
novas estratégias para a expansão da geração de energia elétrica dentro dos parâmetros
de maior eficiência econômica e dentro do parâmetro de fonte renovável que caracteriza
a matriz elétrica brasileira.
No caso específico da energia eólica, esta possui grande vantagem na inserção
na matriz elétrica por causa da sua complementaridade com a fonte hídrica e pelo seu
fantástico potencial explorável. Logo, o Brasil não sofre por falta de fontes de geração
de energia elétrica. Contudo, há desafios que o país precisa enfrentar no que se refere à
viabilidade do ponto de vista técnico, econômico, social e ambiental da fonte eólica e de
outras, como a solar.
Dessa forma, em 2005 o primeiro leilão foi realizado com objetivo de expandir a
capacidade instalada e, até o sétimo leilão de energia nova, o que se verificou foi uma
expansão destacada de geração térmica. Contudo, em 2009 houve um leilão específico
para fonte eólica que permitiu verificar a sua competitividade, uma vez que era um
desafio para o governo, pois se tratava de uma nova fonte (renovável) de energia que
estava sendo introduzida no SEB para a expansão do sistema. Em 2010 foi realizado um
segundo leilão de fontes alternativas, que também se caracterizou por apresentar preços
competitivos para a alternativa eólica. Porém, até 2010 a energia eólica ainda não tinha
sido contratada em nenhum dos 11 leilões realizados.
Somente no 2º leilão de Energia de Reserva aconteceu o primeiro leilão
exclusivo de energia eólica organizado pelo Governo Federal, isto no final de 2009. Ali
foram contratados 1.805,7 MW com preço médio de R$ 148,39/MWh. É importante
observar que com a política dos Leilões houve uma redução de 21,49% em relação ao
teto estipulado de R$ 189/MWh. Os contratos de compra e venda têm validade de 20
anos a partir do segundo semestre de 2012 (EPE, 2009).
Nesse 2º Leilão aconteceu o que se previa, ou seja, observou-se que os projetos
eólicos estão se localizando e se concentrando no Nordeste. Dos 71 empreendimentos
eólicos contemplados, 63 projetos serão localizados no Nordeste, o restante na região
Sul do país.
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Assim, o Nordeste, com enorme potencial para exploração da fonte eólica,
influencia diretamente a escolha das grandes corporações do setor a se instalarem nas
localidades com aquelas características. Porém, apenas “quantidade e velocidade de
vento” não é suficiente para fazer deste setor um vetor de desenvolvimento para região
e, em especial, para o Rio Grande do Norte. Este último aspecto será tratado no último
capítulo desta Dissertação.
2.6 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO
A construção e evolução do setor elétrico se confunde com o desenvolvimento
da economia nacional, haja vista o papel fundamental da energia elétrica e sua
importância na sustentabilidade no desenvolvimento do capitalismo do país, que teve
suas primeiras aplicações em iluminação, transporte e algumas atividades produtivas no
final do século XIX.
Caracterizado por participação do capital estrangeiro entre o final do século XIX
e inicio do século XX, a expansão do setor elétrico estava associada ao dinamismo da
cultura do café, que era voltado para a exportação e fonte única na geração de renda no
país.
Dois grupos estrangeiros (Light e American & Foreign Power Company Amforp) se instalaram nas regiões mais dinâmicas economicamente do país em busca
da crescente demanda no fornecimento de energia elétrica. Visão estratégica de
empresas que estão atentas a oportunidades de negócios. A canadense Light buscou
explorar a região mais desenvolvida do país, o eixo Rio - São Paulo. O grupo americano
Amforp preferiu atuar no interior do estado de São Paulo (região dinâmica na produção
de café) e em capitais de estados importantes do país.
Percebe-se então uma divisão de mercado, pois a escolha pela demanda de
eletricidade de algumas regiões, pelas duas concessionárias estrangeiras, foi tomada
estrategicamente para não abrir concorrência uma com a outra. Esses grupos logo viram
monopólio no fornecimento de energia elétrica e o país fica dependente das suas
decisões de investimento para expansão do SEB, pois o setor era descentralizado e o
Brasil não tinha um marco institucional que regulasse o ambiente de atuação das
empresas.
Com a crise econômica de 1929, o modelo agroexportador se esgota e o país
necessita de uma política econômica nacional. Nessa conjuntura há uma redefinição da
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atuação do Estado na vida econômica e social do país, que passa a ter crescente
intervencionismo na economia para a construção do nacional desenvolvimentismo. O
objetivo era diversificar a estrutura da economia e integrá-la ao processo de
industrialização.
No caso do SEB, a intervenção começou com a regulamentação do setor - a
promulgação do Código de Águas. Agora era o Estado que tinha a responsabilidade de
legislar e conceder concessões de serviços públicos de energia elétrica. Assim, as
empresas estrangeiras vão perdendo estímulo para investir no setor, diminuindo a oferta
no longo prazo e, por sua vez, não atendendo à demanda totalmente.
Nesta conjuntura, o Estado reconheceu que o setor elétrico é estratégico para o
desenvolvimento econômico do país e criou condições, em parceria com países
estrangeiros, para a estruturação e crescimento de um modelo estatal bastante eficiente e
com sucesso na expansão da capacidade instalada. Assim, o Estado tomou para si a
responsabilidade de planejar, investir, financiar e operar o SEB com crescimento auto
sustentado e equilibrado, no período que vai de 1940 até o final dos anos 1980 e início
dos anos 1990.
Entretanto, países subdesenvolvidos sempre têm uma grande dependência de
recursos externos para financiar seu desenvolvimento. Assim, com as crises do petróleo
na década de 1970 o modelo estatal começa a sinalizar esgotamento. Mesmo o governo
tentando dar continuidade ao crescimento do milagre econômico, lançando o II PND, a
conjuntura de crise internacional aumentava custo do capital no mercado internacional
(juros flutuantes). De modo que as empresas estatais do SEB eram usadas para captação
de recursos externos e também para a contenção da inflação através do controle das
tarifas, o que gerou crise no modelo estatal no final dos 1980.
Com a falência iminente deste modelo era necessário superar a crise do setor. A
solução encontrada foi implementar uma reforma institucional fundada nas ideias
neoliberais, onde o Estado deveria sair da atuação como empreendedor. A reforma nos
anos 1990 prometia uma abertura da concorrência através da privatização das empresas
estatais em nível federal e estadual, para um ambiente favorável a atração dos
investimentos necessários à expansão da oferta pelo setor privado.
Porém, a entrada do capital privado não resultou em eficiência e nem em
investimentos para aumento da capacidade instalada. O que aconteceu foi uma espécie
de transferência do planejamento de um setor estratégico da economia nacional para
grupos privados. As reformas dos anos 1990 desarticularam o aparelho estatal e
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diminuíram a organização do setor, resultando na queda da capacidade de expansão do
SEB e na crise do racionamento de eletricidade de 2001, revelando que o setor estava
com um grave problema estrutural.
Assim, era necessário repensar a política do setor, pois se constatou que era
necessário achar um equilíbrio entre a ação do Estado e a iniciativa privada. Neste
sentido, em 2004, o SEB passa novamente por uma reforma, onde o Estado precisava
recuperar seu papel de planejador SEB, agregando sua capacidade de financiamento e
investimento quando necessário, além de buscar parcerias estratégicas com o setor
privado.
Por fim, a introdução da energia eólica na matriz elétrica se dá em um novo
contexto do SEB, pois não bastava voltar a investir em novas e grandes hidrelétricas,
era necessário diversificar a matriz. Entretanto, isto não seria possível ampliando as
termoelétricas, pois a geração desta energia requer insumos que têm custos altos
(combustíveis fósseis), além de ser uma alternativa menos eficiente do ponto de vista
econômico e sócio ambiental. Assim, a energia eólica se transforma numa alternativa.
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3. ENERGIA EÓLICA NO MUNDO E SUA INTRODUÇÃO NO BRASIL

3.1 PANORAMA DA ENERGIA EÓLICA NO MUNDO E BRASIL
Desde o início do progresso da humanidade, no setor agrícola, o homem
necessita de instrumentos que auxiliem e facilitem o trabalho diário no campo. Tarefas
como o bombeamento d‟água ou a moagem de grãos eram feitas pelo esforço animal e
humano. Isto levou ao desenvolvimento de um tipo de moinho de vento primitivo, que
era usado para o beneficiamento dos produtos agrícolas. Para aproveitar as águas
correntes de rios e riachos o moinho foi aperfeiçoado para captar a força motriz da água.
Surgiam, assim, as primeiras rodas d‟água que facilitariam a vida do homem no campo.
(DUTRA, 2001).
De todo modo, a não disponibilidade de recursos naturais em todos os lugares,
como rios para aproveitá-los em rodas d‟água como força motriz, estimulou o homem a
ter a percepção de usar o vento para aproveitá-lo como fonte de energia primitiva,
natural e inesgotável e a transformando em energia mecânica, o que possibilitou a
invenção de moinhos de ventos. De acordo com Dutra (2001, p.7), “O primeiro registro
histórico da utilização da energia eólica para bombeamento de água e moagem de grãos
através de cata-ventos é proveniente da Pérsia, por volta de 200 A.C”.
O objetivo era usá-los para substituir a força motriz do ser humano ou animal
nas atividades agrícolas reduzindo o tempo de trabalho e aumentando a eficiência
produtiva. Assim, a invenção dos moinhos de vento caracteriza um ganho de
produtividade do trabalhador, sendo uma forma embrionária de máquina, substituindo o
homem no trabalho pesado do campo.
Com avanço no aprimoramento dos moinhos era natural o surgimento de
inovações nos cata-ventos, como a introdução de velas de sustentação em eixo
horizontal. Nessa evolução histórica houve a introdução e a disseminação do cata-vento
na Europa através do retorno das Cruzadas no século XI, no período da Idade Média. A
rápida difusão desse modelo melhorou as atividades básicas na agricultura, como a
moagem de grãos e bombeamento de água (Dutra, 2007).
A utilização dos moinhos em larga escala na Europa no século XII possibilita
desenvolver novos conhecimentos e tecnologias mais aprimoradas. Este foi o caso do
inovador moinho de vento de eixo horizontal tipo “holandês”, de maior qualidade e
eficiência (Figura 1). Este moinho teve uma grande variedade de aplicações, sendo
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utilizado na produção de óleos vegetais, na fabricação de papel e até na drenagem de
áreas alagadas. Logo, foram largamente difundidos por vários países europeus, que o
adotaram com objetivo ampliar a produção agrícola (DUTRA, 2001).
Seu uso em larga escala durante os séculos XVII e XIX teve influência direta e
decisiva no diferencial de competitividade da economia agrícola européia. Esse moinho,
por apresentar inovações e ter melhor desenvolvimento tecnológico, otimizava as
atividades produtivas no campo.

Figura 1: Moinho de vento holandês
Fonte: CRESESB, 2010.

Embora os moinhos apresentassem evolução tecnológica, uma importante
modificação no padrão tecnológico de produção iria transformar os rumos daquele
sistema. A Revolução Industrial no final do século XIX, com a introdução da máquina a
vapor, com maior competitividade técnica e econômica no sistema produtivo capitalista,
passou a substituir os moinhos por ter melhor eficiência e qualidade nas atividades
produtivas, resultando no declínio da energia dos ventos nesta conjuntura.
A partir da relação entre máquina motorizada e o combustível petróleo
(descoberta de grandes reservatórios), utilizados no processo produtivo em diversas
atividades da economia para atender as novas demandas da sociedade. Surgia, então, um
novo paradigma no sistema produtivo, que iria transformar radicalmente a economia
mundial. Isso foi possível através das novas tecnologias de produção, mais eficientes e
com maior competitividade técnico-econômica, que revolucionaria as relações na
sociedade do ponto de vista econômico, social, ambiental e político.
Para Frate (2006), a combinação de grandes reservas de petróleo, ganhos de
escala no processamento de combustíveis e a fabricação de motores à combustão
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interna, tornaram aquela fonte uma força motriz muito poderosa e com baixos custos de
operação. Assim, para produzir eletricidade passou-se a usar motores a combustão
interna e as hidrelétricas de grandes cursos d‟água, se tornando fontes predominantes na
geração de energia (FRATE, 2006).
A consequência prática foi à perda de espaço da energia eólica frente ao novo
paradigma de produção capitalista. Os moinhos passaram a ser direcionados, apenas,
para uso em áreas rurais em diversos países, principalmente, aqueles de menor
capacidade tecnológica, devido à sua fácil manutenção e operação.
Contudo, alguns países que tinham poucas reservas de petróleo ou nenhum outro
recurso natural, como rios para aproveitá-los como fonte de geração de eletricidade,
insistiram no desenvolvimento da energia eólica para adaptá-la como fonte alternativa
de produção de energia elétrica.
Neste sentido, a primeira experiência para gerar eletricidade com uma turbina
eólica foi no final do século XIX. Segundo Dutra (2001), um industrial chamado
Charles F. Brush, ligado ao setor elétrico inicia, em 1888, a instalação do primeiro catavento capaz de gerar energia elétrica na cidade Cleveland, estado de Ohio (EUA), como
mostra a Figura 2.

Figura 2: Moinho de Brush
Fonte: FAPESP (2007)

O projeto do Moinho de Brush apresentou importantes inovações tecnológicas
que contribuíram para o progresso da energia eólica como fonte produtora de
eletricidade. Primeiro, a altura desse modelo era equivalente às categorias de moinhos já
existentes, o que facilitava a produção e difusão. Segundo, foi desenvolvido um
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mecanismo que multiplicava o fator de rotação das pás, resultando num máximo
aproveitamento da potência. E, por fim, houve a combinação, pioneira, da tecnologia
dos moinhos de vento com inovações da indústria elétrica (DUTRA, 2001).
Nos anos seguintes vão surgindo outros projetos inovadores de desenvolvimento
de turbinas eólicas em vários países com aplicação prática em geração de energia
elétrica. Por exemplo, em 1931, um projeto russo, acrescentou algumas novidades
importantes para o desenvolvimento de aerogeradores de grande porte. O país
desenvolveu e produziu o aerogerador Balaclava. Esse equipamento foi conectado a
uma usina termoelétrica com aplicação prática na produção de energia e apresentou
resultado satisfatório no seu desempenho. Essa foi a primeira e, bem sucedida,
interligação de um aerogerador com outra de geração de energia (DUTRA, 2001).
Neste contexto, o período que se estende entre o início do século XX até a
Segunda Grande Guerra (1939-1945) caracteriza-se pela contribuição de alguns países
no desenvolvimento e uso de aerogeradores com aplicabilidade na geração de energia
elétrica. Num primeiro momento, turbinas eólicas de pequeno porte foram
desenvolvidas para suprir a demanda de energia em comunidade isoladas,
principalmente EUA e Europa. À medida que as redes de distribuição passavam a
atender essas comunidades, as turbinas de pequeno porte entravam em desuso. De modo
que, pós segunda guerra mundal, as pesquisas se voltaram para o desenvolvimento de
turbinas de grande porte.
De acordo com Dutra (2001), a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi
importante para o desenvolvimento dos aerogeradores, pois os países envolvidos no
conflito, em geral, se empenhavam em economizar combustíveis fósseis. De modo que,
alguns países, como os Estados Unidos, desenvolveu o maior aerogerador até então
fabricado. Tratava-se do aerogerador Smith-Putnam, que chegara a faixa dos MW de
potência.
De modo geral, a Segunda Guerra Mundial foi o incentivo momentâneo para
alguns países investirem em pesquisas e desenvolvimento de conhecimento para setor
eólico. De maneira que, ao final do conflito os países voltam a explorar os combustíveis
fósseis e retornam a normalidade do comércio internacional. Portanto, os combustíveis
fósseis e outras fontes de produção de eletricidade, como as grandes centrais
hidrelétricas, tornam-se dominantes no cenário mundial na produção de energia por
serem mais competitivas e eficientes economicamente. Tal fato levou o setor eólico
apenas a finalidade de pesquisas.
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Porém, a Dinamarca, por ter poucos recursos com potencial energético, insistiu
no desenvolvimento da fonte eólica, se destacando na Europa por apresentar maior
crescimento no uso da energia eólica no período da Segunda Guerra Mundial. Com
investimento em P&D o país progrediu tecnologicamente e desenvolveu uma série de
turbinas eólicas de pequeno porte para serem usadas no parque elétrico nacional.
A partir dos anos 1950, o país muda seu projeto de desenvolvimento para
aerogeradores de grande porte com objetivo de atender maior número de consumidores.
Com uma certa experiência e uso em larga escala dos aerogeradores de pequeno porte,
gerado pelo desenvolvimento tecnológico e associado ao processo de aprendizagem, a
Dinamarca desenvolveu um projeto de grande porte ainda mais ousado. O país
desenvolveu um aerogerador de 200 kW de potência e com 24 metros de diâmetro de
rotor. Esse equipamento apresentava uma inovação fundamental, que se tornaria
dominante nos projetos futuros. Tratava-se de um aerogerador de três pás e uma torre
sustentada por concreto. Era a primeira vez que usava-se o modelo de três pás, e este
entrou em operação no período entre 1958 até 1967, fornecendo energia para a
companhia elétrica da região (DUTRA, 2001). Ver Figura 4.

Figura 3: Turbina eólica da Ilha de Gedser com 200 kW de potência
Fonte: Dutra, 2001.

A Alemanha nesse período também começou a se destacar no desenvolvimento
do seu setor eólico. Dutra (2001) destaca que, no período entre 1955 e 1968, a
Alemanha apresentou um aerogerador diversasde inovações tecnológicas. De modo que,
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esse modelo tem avanços tecnológicos que persistem até hoje na concepção dos
modelos atuais. Tratava-se de uma turbina eólica de 34 metros de diâmetro, operando
com potência de 100 kW, a ventos de 8 m/s (DUTRA, 2001).
A possibilidade da energia eólica se transformar em fonte viável técnica e
economicamente concretiza-se nos anos de 1970, quando a economia mundial sofre um
grande abalo por conta dos choques no preço do barril de petróleo. Ao longo da década,
o preço do petróleo teve grande volatilidade. O expressivo aumento nos preços desta
commodity, até então acessível e competitivo para a atividade produtiva da economia
mundial, causa uma mudança de percepção em relação ao desenvolvimento da energia
eólica. O primeiro aumento do barril ocorreu em 1972, que tinha um preço de US$ 2,00
e, no final de 1973 passou para US$ 10,00. Após cinco anos de relativa estabilidade de
preço, um novo choque ocorre, elevando o preço para US$ 35,00 (FRATE, 2006).
Assim, no período de janeiro de 1970 à março de 2009, houve grande
instabilidade no preço do barril de petróleo comercializado no mercado internacional,
em decorrência de vários fatores. Os principais são os picos dos dois choques do
petróleo em 1973 e 1979, a invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990 e, também, por
conta de uma série de cortes na produção do insumo petróleo feitos pela Organização
dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ao longo dos anos. Ver gráfico 2.

Dólares por Barril

Gráfico 2: Histórico do preço do barril de petróleo
Fonte: U. S. Energy Information Administration– EIA. Disponível em
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=f000000__3&f=m
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Neste contexto, a Agência Internacional de Energia (IEA) propôs uma série de
estratégias para os membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). As principais eram: a substituição do petróleo por outras fontes de
energia; utilizar a energia com maior racionalidade; e, diversificar a matriz energética.
Este contexto, de alta volatilidade dos preços do barril de petróleo e a incerteza
em relação à oferta do produto, proporcionou um estímulo adicional e fundamental para
vários países investirem ou reinvestirem no setor eólico. Afinal, o mundo passava por
um período de insegurança energética.
Assim, ressurge para o setor eólico a possibilidade de incorporar-se à matriz
elétrica mundial definitivamente. Apesar dos projetos eólicos anteriores à década de
1970 terem sido deixados de lado por causa dos baixos preços do petróleo e da
expansão na construção de termoelétricas e hidrelétricas, a fonte eólica, a partir dos
fatos descritos anteriormente, pode se desenvolver com um ambiente institucional
estável e bem definido, com políticas públicas de incentivo tanto para a produção
quanto para P&D, o que pode estimular o setor industrial.
Alguns países que passavam por aumento dos custos de produção na geração de
energia elétrica por causa do petróleo e seus derivados começaram a investir em
pesquisa e desenvolvimento (P&D) para a produção de turbinas eólicas com intuito de
conectá-las às redes elétricas. Este foi o caso da Alemanha, que desenvolveu modelos
para fins de pesquisas nos períodos do choque do petróleo. Em 1982 o país construiu a
maior turbina eólica já concebida: o Grosse Wind Energie Anlage - GROWIAN reunia
os mais novos avanços tecnológicos disponíveis (FRATE, 2006).
Os EUA também desenvolveram programas de pesquisas específicas – contando
com a essencial participação de instituições relacionadas ao tema – para o setor eólico
na época da crise do petróleo com a formulação do Programa Federal de Energia Eólica,
que teve a parceria da agência espacial americana. A NASA (National Aeronautics and
Space Administration) e do departamento de energia do país trabalharam em conjunto
no desenvolvimento de aerogeradores, inclusive nas questões de design e aerodinâmica
das turbinas.
O resultado dessa interação foi o projeto do aerogerador Mod-0A no ano de
1975, que foi instalado em quatro lugares com um fator de capacidade de 48%. O
prosseguimento do Programa Federal de Energia Eólica possibilitou o desenvolvimento
de turbinas na faixa dos MW de potência. Este foi o caso do modelo Mod-5B com 3,5
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MW de potência e diâmetro de 100 metros instalado no estado do Havaí no ano de
1987.
A partir dessa interação entre instituições e os incentivos ao desenvolvimento
eólico, o país amplia seu conhecimento e sua curva de aprendizagem da energia eólica
ao longo dos anos. Os resultados são modelos cada vez mais modernos e eficientes e
com progressiva redução de custos.
Outro fator que reforça a ideia de se investir em energias renováveis, são as
crescentes preocupações com os impactos socioambientais negativos ocasionados pelo
modelo de crescimento econômico, na qual há a necessidade, cada vez maior, em
consumir energia para manter a atividade econômica. Então, desastres ambientais, como
vazamento de petróleo, acidentes nucleares e as emissões de gases poluentes na
atmosfera, são temas predominantes e recorrentes na atualidade, de modo que, começam
a surgir divulgações, debates e questionamentos sobre o problema de conciliar o
desenvolvimento socioeconômico com a preservação do meio ambiente.
Com as nações buscando o crescimento de suas economias, os impactos
negativos ao meio ambiente são inevitáveis. Estudos sobre o aquecimento global, que o
aponta como principal causa das mudanças do clima, constatam a necessidade do ser
humano buscar soluções para estes problemas no novo milênio.
No entanto, vale salientar que, apesar da difusão (no âmbito de propaganda e
divulgação) de que os investimentos em energia eólica estão vinculado à questão
ambiental, empírica e historicamente, a principal causa dos investimentos em fontes
renováveis, como a eólica, é para garantir o suprimento em energia e reduzir a
dependência por combustíveis fósseis (como descrito anteriormente).
Por exemplo, o Protocolo de Kyoto, que está em vigor desde 2005, e tem
objetivos bem definidos no direcionamento que o mundo deve tomar para reduzir as
emissões de gases do efeito estufa, não obteve sucesso por completo, pois, os EUA,
principal poluidor na época, não ratificou o protocolo.
De todo modo, a questão ambiental tem ganhado sim espaço nas discussões
sobre o futuro do planeta. Contudo, resoluções e aplicações práticas neste sentido ainda
são incipientes. Assim, em dezembro de 2015 tem lugar em Paris a 21ª Conferência do
Clima (COP 21).

Considerando os esforços para a realização destes e de outros

inúmeros importantes eventos e documentos, é possível afirmar que as questões de
degradação ambiental vêm estimulando o nascimento de um novo paradigma de
produção de energia elétrica através de fontes renováveis e menos poluentes, que
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impulsionam a comunidade mundial a investir em pesquisas, inovações tecnológicas e
soluções eficientes, mas que causem pouca agressão ao meio ambiente. De modo que, a
preocupação com o consumo de energia e com a proteção ambiental justifica a busca
por fontes renováveis de energia.
Todavia, produzir energia elétrica em larga escala, de forma renovável, a partir
da fonte eólica, exige desenvolvimento tecnológico avançado. Afinal, a expansão no
consumo de energia elétrica preocupa à medida que aumenta a demanda por energia
primária (combustíveis fósseis). Segundo dados da Agência Internacional de Energia
(IEA), as fontes primárias ainda representam 86% da oferta total de energia (IEA,
2015).
Isto tem levado os governos, em todo o mundo, a formular estratégias de
fornecimento de energia por fontes renováveis de energia com inovações nas políticas
públicas de incentivos para amenizar a insustentabilidade da produção de energia pelas
fontes tradicionais. A inserção da energia eólica nas matrizes energéticas, com
benefícios ao meio ambiente e, consequentemente, para a segurança energética dos
países, é fundamental.
Países como a Alemanha, China e Estados Unidos entre outros, que, apesar de
terem parques eólicos relativamente expressivos, ainda são grandes dependentes de
insumos energéticos importados (combustíveis fósseis). Todavia, esses países vêm
aumentando a participação de fontes renováveis nas suas matrizes energéticas. É uma
alternativa para minimizar dois grandes problemas contemporâneos, que são: diminuir a
utilização de combustíveis fósseis como fonte principal de produção de energia e
mitigar os impactos ambientais e a emissão de CO2.
Neste sentido, o Gráfico 3 mostra a rápida expansão da produção de energia
elétrica por fonte eólica desde a segunda metade dos anos 1990. Os dados contidos no
gráfico mostram que o setor eólico vem demonstrando crescimento exponencial desde a
metade dos anos 1990. A oferta de energia elétrica por fonte eólica no mundo, que era
de, reduzidos, 6.100 MW em 1996, atingiu expressivo montante de mais de 432.000
MW de capacidade instalada em 2015 (GWEC, 2015). É um crescimento que tende a
continuar, afinal a fonte eólica se torna cada vez mais viável, tanto econômica quanto
ambiental.
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Gráfico 3: Evolução da Capacidade Eólica Instalada no Mundo (MW 1996-2015)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da GWEC, 2015.

Em termos de adicionamento anual de capacidade instalada, a energia eólica
também está em crescimento. Os dados mostram que, todos os anos o mundo
incrementa mais capacidade de geração de eletricidade por fonte eólica. Isso também
evidencia que o setor continua em plena expansão. Nem mesmo a crise financeira
internacional iniciada em 2008, que atingiu vários setores da economia, na qual o
mundo ainda não se recuperou totalmente, impediu o setor eólico de continuar
crescendo.
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Gráfico 4: Incremento de Capacidade Instalada Anual de Energia Eólica no Mundo (1996-2015)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da GWEC, 2015.

93
Essa expansão na capacidade instalada de energia eólica no mundo,
historicamente, é de responsabilidade de alguns países desenvolvidos, europeus
(Alemanha, Espanha, Dinamarca), América do Norte (Estados Unidos), que, por
necessidade de diminuir a dependência por petróleo, investiram no setor eólico desde a
primeira metade do século XX. E, mais recentemente, dois países emergentes, e
gigantes economicamente, também vêm investindo em fontes renováveis de energia,
sendo a energia eólica a principal fonte de produção de energia elétrica.
Em termos de produção de energia, o crescimento do setor está sendo
conduzido, praticamente, pela China, que em 2012 chegou a 26% do total mundial
(75.324 MW dos 282.587 MW) e, em 2014, a 31% (114.609 MW dos 369.597 MW),
por fim, em 2015 chegou a 33% (145.104MW de 432.419MW). Em termos de
incremento, só em 2015, a China adicionou 30.500 MW, representando 48% do total no
mundo (GWEC, 2015). A India também vem investindo pesado na energia eólica, em 5
anos o país dobrou a produção de energia por fonte eólica. Em 2009, a India tinha uma
capacidade instalada de 10.926 MW, já em 2015 a capacidade instalada chegou em
25.088 MW. Os dois países juntos representam 39% da capacidade instalada mundial.
Por fim, os investimentos em energia, seja renovável ou não, é para garantir as
necessidades da sociedade e a expansão da economia. Tanto China quanto India vem
apresentando crescimento econômico à anos, que, consequentemente, gera crescimento
da renda que, por sua vez, aumenta a demanda por energia.
O interessante é observar que esses países também estão na dianteira do
processo de desenvolvimento da indústria eólica. Os principais fabricantes de
aerogeradores são europeus, americanos e asiáticos (China e India). De maneira que,
existe uma forte correlação entre os principais fabricantes de aerogeradores e os
principais países produtores de energia elétrica por fonte eólica no mundo. Ao observar
a tabela 3 e o gráfico 5 a seguir, percebe-se que, os países com maiores capacidades
instaladas em energia eólica, também estão entre os maiores fabricantes de
aerogeradores do mundo. A exceção é a Dinamarca, que não aparece entre as maiores
capacidade instalada de energia eólica do mundo (em termos absolutos), muito em
função do seu pequeno território, mas o país detém a maior produção em termos per
capita. Segundo os dados da GWEC (2014), a Dinamarca chegou ao impressionante 4.8
GW de capacidade instalada, representando 39% de toda a sua demanda por energia
elétrica. Sendo que, sua indústria, representada pela empresa Vestas, é uma gigante do
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setor e líder mundial em aerogeradores instalados, com uma fatia de 12,3% do mercado
(ver gráfico 5).

Tabela 3: Dez maiores produtores de energia eólica do mundo

PAÍSES

MW

PORCENTAGEM

CHINA

145.104

33,6 %

EUA

74.471

17,2 %

ALEMANHA

44.947

10,4 %

INDIA

25.088

5,8 %

ESPANHA

23.025

5,5 %

REINO UNIDO

13.603

3,1 %

CANADÁ

11.200

2,6 %

FRANÇA

10.358

2,4 %

ITÁLIA

8.958

2,1 %

BRASIL

8.715

2%

RESTO DO MUNDO

66.951

15,5 %

TOTAL DOS 10 PRIMEIROS

365.468

84,5 %

TOTAL NO MUNDO

432.419

100 %

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da GWEC (2015)

São firmas que depois de desenvolver e expandir o mercado interno de seus
países de origem (necessitados de recursos naturais), a partir de um aparato de políticas
públicas, P&D, CT&I e criação de instituições favoráveis ao desenvolvimento da
energia eólica, fortalecendo as economias locais, agora buscam outras oportunidades de
negócios fora dos seus territórios. Assim, o desenvolvimento da indústria eólica e sua
oferta de serviços, máquinas e equipamentos têm muita relação com a busca de algumas
nações desenvolvidas, e mais recentemente da China e India, de encontrar soluções para
ausência de recursos energéticos como, petróleo.
Esse pioneirismo no desenvolvimento da atividade eólica criou uma indústria
concentrada, que corresponde, justamente, as nações que investiram no setor ao longo
do tempo e, hoje, estão na dianteira na geração de conhecimento e evolução tecnológica
(OLIVEIRA, 2012).
Neste sentido, Macedo (2015) afirma que, a crise financeira, que iniciou-se em
2008, afetou o mercado do setor eólico, principalmente, nos países líderes em
capacidade instalada (China, EUA e Alemanha) por serem a locomotiva que impulsiona
a expansão mundial. De modo que, o mercado tem perdido fôlego em termos relativos
nos últimos anos. A consequencia prática foi que a crise afetou as estratégias de
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expansão do mercado nesses países, reduzindo a demanda mundial de turbinas eólicas.
Segue a autora dizendo que, esse cenário abriu uma janela de oportunidades para os
países líderes buscarem mercado nos países emergentes (MACEDO, 2015).
O país que optar por uma maior participação da energia eólica na sua matriz
elétrica, precisará de um mercado interno importante, que tenha capacidade de absorver
a produção de energia elétrica por fonte eólica e instalação da cadeia produtiva. Isso é
fundamental, segue a autora, porque a energia eólica requer uma série de mecanismos
tecnológicos e de políticas específicas, que sejam capazes de incentivar o
desenvolvimento industrial do setor (MACEDO, 2015).
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Gráfico 5: 10 maiores fabricantes de aerogeradores em 2014
Fonte: BTM Navigant Wind Report (2015)

Como pode ser observado no gráfico 5, o mercado industrial da energia eólica
está organizado sob a forma de um oligopólio. Os cinco mais fabricantes do setor
(Vestas, Siemens, General Eletric, GoldWind e Enercon) representam quase 50% do
mercado mundial em equipamentos eólicos. Assim, são firmas que possuem poder de
mercado devido a existências de barreiras à entrada referentes a escala de produção e ao
caráter constante inovações tecnológicas da indústria. O resultado são vantagens
absolutas de custo e diferenciação de produto das firmas já estabelecidas no mercado.
Contudo, com crescente avanço na capacidade instalada mundial (ver gráfico 4),
liderada pela China, existe uma pressão natural por entrada de mais empresas no
segmento industrial de aerogeradores, principalmente daquele país e da India, países
emergentes, assim como o Brasil, mas ao contrário deste, que não tem fabricante
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nacional, aqueles já possuem indústrias de aerogeradores bastantes competitivas no
mercado mundial.
Assim, dos 10 maiores fabricantes de equipamentos eólicos do mundo, 4 são
chineses e 1 indiano. Esses países ao investirem no setor, para desenvolvimento da sua
indústria, exercem duplo papel na economia. Primeiro, representa um importante
incentivo a demanda agregada (formação de mão de obra qualificada, compra de
insumos e equipamentos, etc) e, segundo, aumenta a capacidade produtiva do setor
eólico (aumenta a oferta) em longo prazo.
Ademais, quando se observa os países líderes em detenção de tecnologia eólica,
verifica-se a mesma tendência na relação dos países lideres em capacidade instalada e
fabricantes de aerogeradores (especialmente EUA e China).
Neste sentido, ao pesquisar o banco de dados da World Intellectual Property
Organization (WIPO) entre 2003 e 2012, através da publicação do relatório anual, podese identificar os atores envolvidos no desenvolvimento da tecnologia eólica no mundo.
Nesse período, os EUA lideram, em termos de quantidade, o número de patentes
referentes a tecnologia eólica no mundo com 8.686, seguida pela China com 4.990,
Coréia do Sul com 2.107, Japão com 1.420 e Canadá 1.118 (WIPO, 2014).
Isso reflete também nos 10 maiores fabricantes de equipamentos eólicos do
mundo, ou seja, os principais fabricantes de aerogeradores do mundo, também são os
maiores depositantes de patentes e de inovação tecnológica da energia eólica.
Neste sentido, pode-se inferir que esses resultados são frutos dos investimentos
históricos em P&D e/ou CT&I, que geram conhecimento e inovações constantes,
diferenciais fundamentais para ganhos de mercado. De modo que, quando se verifica os
países que investem em P&D em relação ao PIB em 2015, observa-se que, Coréia do
Sul lidera 4.3% do PIB investidos em P&D, seguida por Israel com 4.1%, Japão com
3.6%, Finlândia e Suécia com 3.2% cada. Países que tem participação efetiva no
desenvolvimento da energia eólica, como Dinamarca está em 6º posição com 3.1% do
PIB investidos em P&D. Alemanha e EUA estão em 9º e 10º colocados com 2.8% e
2.7%, respectivamente, e China em 16º com 2%. O Brasil aparece em 36% com
1,3% do seu PIB investidos em P&D (OCDE, 2015).
A exemplo do que se observa no mundo, os depósitos de patentes no Brasil,
realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPE), também se verifica
as mesmas características dos depositantes de patentes a nível mundial. Nos registros de
prioridade de patente referentes ao segundo semestre de 2012, foram publicados no

97
Brasil 16 depósitos sobre energia eólica, sendo três com a primeira prioridade nacional e
outros treze com prioridades estrangeiras. Distribuídos da seguinte forma: oito pedidos
com prioridade reivindicada no Escritório Europeu de Patentes, dois pedidos com
prioridade japonesa, e outros três pedidos com uma única prioridade dos seguintes
países; Alemanha, Taiwan e Estados Unidos (INPE, 2013).
Logo, em termos de domínio tecnológico da energia eólica, o Brasil não tem
uma política de P&D específica para o setor que venha desenvolvendo conhecimento
próprio de acordo com as características do seu território, necessidades estratégicas e
produção efetiva. De modo que, o país tem expandido seu mercado eólico através de
tecnologias desenvolvidas nos países líderes em conhecimento do setor. Para se pensar
numa dinâmica própria de desenvolvimento da energia eólica para Nordeste brasileiro
(maior potencial eólico) é preciso observar o que se foi feito nos países líderes nessa
tecnologia e adaptar a realidade brasileira.
Dados da GWEC (2014) mostram que, fabricantes estrangeiros como, a Vestas,
Gamesa, Siemens, GE Energy, Suzlon, Alston, entre outros, dominam o fornecimento
de equipamentos para instalação de parques eólicos no Brasil. No final de 2015 a
capacidade eólica instalada chegou a 8,72 GW, representando 6,2% de participação
dessa fonte na matriz elétrica nacional (GWEC, 2014; ABEEÓLICA, 2016).
Um estudo realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI), em 2014, identificou 68 grupos de pesquisa em distintas instituições de todo o
país, o que demonstra interesse em pesquisar o setor e avançar em conhecimento. As
pesquisas estão concentrados nos estados das regiões Nordeste e Sul, devido o potencial
eólico nessas regiões e maior número de parques instalados. As instituições envolvidas
em PD&I no país incluem principalmente universidades, algumas fundações e institutos
de pesquisa e, em menor número, laboratórios privados e empresas individuais. São
iniciativas importantes e um avanço na busca da maturação de conhecimento, mas é
preciso articular parcerias estratégicas para fomentar trocas de conhecimento com as
empresas detentoras de know-how e encurtar os caminhos da inovação tecnológica.
Entretanto, os valores investidos em P&D para o desenvolvimento da tecnologia
energia eólica nacional ainda são baixos frente as necessidades do país diante do avanço
na produção de energia. Segundo a ABDI (2014) existem programas de P&D/PD&I
promovidos pela ANEEL, pelo CNPQ e pela FINEP totalizando investimentos da
ordem de R$ 60 milhões.
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Algumas iniciativas estão em andamento, como a criação da Rede Brasileira de
Pesquisa em Energia Eólica (RBPEE), promovida pela Associação Brasileira de Energia
Eólica (ABEEólica), que surge para pesquisar o perfil do setor eólico nacional,
abordando suas características próprias, como, aperfeiçoamento do perfil técnico para
gerar confiabilidade e a padronização das medições de velocidade dos ventos no Brasil,
design de pás, altura das torres, comprimento de pás, aerogeradores voltados para as
características meteorológicas do Brasil (pois há diferença entre o clima do Nordeste e
Sul/Sudeste, por exemplo), entre outros.
Isso é tão importante porque, atualmente, os modelos de aerogeradores
instalados no Brasil seguem os padrões desenvolvidos por pesquisas no exterior.
Conforme o relatório da ABDI (2014) que diz:
A maior parte das montadoras em atividade no País é formada por empresas
multinacionais que têm seus centros de pesquisa no exterior. Essas empresas
geralmente subcontratam fabricantes locais para fornecimento de serviços de
manufatura, ou fabricação dos itens, conforme seus projetos próprios. Os
modelos dos aerogeradores e componentes vendidos no Brasil fazem parte do
portfólio mundial dessas empresas, que normalmente utiliza a “combinação”
de alturas de torres, tamanho do rotor e potência mais adequada às
características locais. Isto é, não são desenvolvidos projetos para a
especificidade do mercado brasileiro. A evolução tecnológica das máquinas
segue as tendências mundiais e visam o atendimento às necessidades dos
principais mercados globais (ABDI, 2014, p. 102-103).

Outro projeto importante é o P&D Estratégico da Aneel para Desenvolvimento
de Tecnologia Nacional de Geração Eólica com investimentos na ordem de R$ 250
milhões (ABDI, 2014).
Neste sentido, além da questão estritamente ecológica/ambiental, a energia
eólica também pode atingir várias outras dimensões, tal qual reivindicado neste milênio,
como estímulos à produção nacional e conseqüente geração de emprego e renda, ganhos
sociais e tecnológicos através do estímulo à educação/inovação, redução de
desequilíbrios regionais ao incorporar variadas regiões brasileiras neste ciclo,
empreendimentos melhor distribuídos no território (do litoral ao sertão), fonte de renda
para os produtores rurais e sua permanência na terra, em suma, tratam-se de dimensões
condizentes com um desenvolvimento numa outra ordem.
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3.2 O POTENCIAL MUNDIAL E BRASILEIRO DE ENERGIA EÓLICA FRENTE
ÀS DEMAIS FONTES
Diante do debate mundial sobre mudanças climáticas e segurança energética, as
energias renováveis ganham importância no cenário mundial por causa da possibilidade
de se produzir energia elétrica amenizando os problemas ambientais que o novo século
impõe a humanidade. Neste sentido, a produção de energia elétrica por fontes
renováveis terá uma relevante importância para o meio ambiente e será fundamental
para composição das matrizes energéticas dos países e, consequentemente, para o futuro
do planeta. Por isso é fundamental a pesquisa, o levantamento dados e a informação
sobre a disponibilidade de recurso eólico nos territórios.
De modo geral, a avaliação do potencial eólico numa região ou localidade requer
estudos regulares de coleta e análise de dados sobre o regime de ventos e sua
velocidade. O objetivo é levantar a maior quantidade de informações possíveis para
comprovar a constância dos recursos eólicos. De acordo com o Atlas de Energia Elétrica
do Brasil (2008), uma avaliação rigorosa requer levantamentos específicos, todavia
dados coletados em aeroportos, estações meteorológicas e outras aplicações similares
podem fornecer uma primeira estimativa do potencial bruto ou teórico de
aproveitamento da energia eólica (ATLAS DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008).
Dessa forma, existem critérios ou características para aproveitar, tecnicamente, a
fonte eólica como produtora de energia, que é a necessidade de uma densidade maior ou
igual a 500W/m2, a uma altura de 50m e uma velocidade mínima do vento de 7 a 8m/s
(ANEEL, 2005). Segundo a Organização Mundial de Meteorologia apenas 13% do
território do planeta apresentam características que viabilizam a implementação de
parques eólicos. Contudo, existem variações entre regiões e continentes que apresentam
potencial eólico, por exemplo, na Europa Ocidental o potencial chega a 32% (ver
Tabela 3) (ATLAS ANEEL, 2008).
Tabela 4: Distribuição da área de cada continente (velocidade média por segundo)

Velocidade dos ventos (m/s) a 50 m de altura
Região/Continente
África
Austrália
America do Norte
America Latina
Europa Ocidental

6.4 a 7.0

(10³ km)
3.750
850
2.550
1.400
345

(%)
12
8
12
8
8,6

7.0 a 7.5

(10³ km)
3.350
400
1.750
850
416

(%)
11
4
8
5
10

7.5 a 11.9

(10³ km)
200
550
3.350
950
371

(%)
1
5
15
5
22

100
Europa Ocidental e Ex
URSS
Ásia (menos Ex URSS
Mundo

3.377

15

2.260

10

1.146

5

1.550
13.650

6
10

450
9.550

2
7

200
8.350

5
6

Fonte: Adaptado do Atlas Aneel (2005).

Aparentemente, ter disponível apenas 13% da superfície terrestre com potencial
para exploração de energia eólica pode parecer pouco, mas estima-se que o potencial
eólico bruto mundial seja da ordem de 500.000 TWh por ano. Todavia, existem
restrições socioambientais14, que impedem a exploração total destes recursos. De modo
que, apenas 10% ou 53.000 TWh, aproximadamente, podem ser tecnicamente
aproveitados ( Tabela 4). Mesmo assim, este potencial líquido é cerca de quatro vezes a
demanda mundial de eletricidade (ATLAS DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008).
Tabela 5: Estimativas do potencial eólico mundial
Região
Porcentagem
Potencial
Da terra ocupada
bruto
(Twh/ano)
África
24
106.000
Austrália
17
30.000
America do Norte
35
139.000
America Latina
18
54.000
Europa Ocidental
42
31.400
Europa Ocidental e Ex
29
106.000
URSS
Ásia (menos Ex URSS
9
32.000
Mundo
23
498.400

Densidade
demografica
(hab/km²)
20
2
15
15
102
13

Potencial
líquido
(Twh/Ana)
10.600
3.000
14.000
5.400
4.800
10.600

100
-

4.900
53.000

Fonte: Adaptado do Atlas Energia Elétrica (2008)

Sendo assim, apenas com o potencial eólico disponível no mundo há
possibilidade de produzir a eletricidade que o planeta precisa ou, pelo menos, grande
parte da sua demanda. De tal maneira que, estudar a viabilidade técnica nos territórios
para exploração de fontes renováveis de energia é fator fundamental para viabilizar
econômico e ambientalmente qualquer projeto no espaço geográfico.
O Brasil realizou, em 2001, um estudo sobre medições de ventos, que resultou
no Atlas Eólico do Brasil. Foi a primeira vez que um estudo de viabilidade técnica
cobriu todo o território brasileiro. Até então, era questão de difícil solução conhecer
todo o potencial eólico nacional devido a problemas de monitoramento do vento em
toda a extensão do espaço geográfico e da falta de instrumentos tecnológicos específicos
14

Por exemplo, a existência de áreas densamente povoadas e/ou industrializadas e outras restrições
naturais, como regiões muito montanhosas, etc.

101
para realização do estudo. Além das dificuldades de avaliações no monitoramento do
vento ao longo dos anos pela insuficiente quantidade de estações anemométricas15, pelas
alterações na vegetação em torno das estações e do crescimento demográfico (CEPEL,
2001).
A solução veio quando surgiu o sistema MesoMap16, ferramenta metodológica
computacional capaz de calcular o potencial dos ventos. Assim, o Brasil pôde elaborar o
seu primeiro Atlas sobre o potencial eólico em 2001. O software MesoMap utiliza um
conjunto integrado de modelos de software de simulação da dinâmica atmosférica dos
regimes de vento, bem como o uso de bases de dados meteorológicos correlatas a partir
de dados da pressão atmosférica. O sistema avalia também algumas condições
geográficas, como relevo, rugosidade da vegetação e o uso do solo, além de interações
térmicas entre a superfície terrestre e a atmosfera. O resultado dos testes é apresentado
em mapas interativos por códigos de cores, representando os regimes de vento e fluxo
de potência eólica com torres eólicas de 50 metros (Mapa 1).

Mapa 1: Distribuição da velocidade média anual no território brasileiro.
Fonte: CEPEL, 2001.
15

São estações que registram continuamente a direção (em graus) e a velocidade instantânea do vento
(em m/s), a distância total (em km) percorrida pelo vento com relação ao instrumento e as rajadas (em
m/s).
16
Desenvolvimento nos Estados Unidos de um software de modelagem dos ventos de superfície (Dutra,
2007).
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Dessa forma, os resultados dos cálculos apresentados pelo Atlas do Potencial
Eólico Brasileiro mostram que a potência bruta para geração de eletricidade é
gigantesca. Atualmente, o potencial está estimado em 143,5 GW com torres de 50
metros (Dutra, 2007). No Mapa 2, observa-se que o maior potencial explorável se
encontra na região Nordeste, seguido pela região Sudeste, Sul, Norte e Centro Oeste.
Esse potencial é fantástico, uma vez que a captação do vento para gerar
eletricidade é constante e infinita e não requer nenhuma energia preliminar, diferente da
geração tradicional que usa combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás.

Mapa 2: Potencial eólico por região no Brasil (GW)
Fonte: Atlas da Energia Elétrica, 2008

Em termos de comparação de potencial entre a eólica e outras fontes, escolheuse, especialmente, apenas a hídrica por ser predominante no SEB e por apresentar
características ambientais parecidas com a energia eólica. Dessa forma, segundo as
informações da Empresa de Pesquisas Energética (EPE), a atual capacidade instalada do
parque hidrelétrico é cerca de 30% do potencial total do país, logo, existem, ainda, 70%
a ser explorado. São 174.000 MW, aproximadamente, de potencial ainda existente.
Porém, esse potencial remanescente se encontra essencialmente cobertos por dois
biomas, a Amazônia e o Cerrado, que são de extremo interesse do ponto de vista
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ambiental (EPE, 2007). Logo, pode-se imaginar grandes dificuldades para a expansão
da oferta hidrelétrica diante das questões da preservação ambiental. Mesmo que, a
construção de grandes hidrelétricas busque mitigar os impactos socioambientais com
integração e inclusão social, bem como a preservação dos meios naturais.
Para complicar, boa parte do potencial está em área de planície, o que impede a
construção de grandes reservatórios com capacidade armazenar água. Além da restrição
física do terreno, existe imposição de uma legislação ambiental rígida a partir da
Constituição do Brasil de 1988. Como resultado, existe uma grande dificuldade para
construção de novas hidrelétricas que, mesmo sendo licenciadas, terão características de
usinas a fio d‟água pelas restrições físicas e ambientais mencionadas anteriormente.
Para Castro et al (2009) essa situação é bastante diversa da que predominou nas
principais bacias hídricas já exploradas. Por exemplo, nos afluentes dos rios Paraná e
São Francisco, a topografia do terreno permitiu a construção de represas que preenchem
vales profundos, logo, acumulam grandes volumes de água, resultando em grandes
estoques de energia (CASTRO et al, 2009).
Assim, apesar desses percalços naturais e da legislação ambiental, que podem
ser minimizados com planejamento e respeito as comunidades e a natureza, o país tem
enormes recursos disponível para gerar eletricidade sem correr riscos

de

desabastecimento. Tanto o potencial eólico quanto o hidráulico permitem ao país
construir uma matriz invejável no mundo, por serem renováveis, de baixo emissão de
carbono e baixo custo por MW instalado.

3.3 INTRODUÇÃO DA ENERGIA EÓLICA NO BRASIL E ANÁLISE DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO
Logo após o colapso do racionamento de eletricidade de 2001, houve a
constatação de que o país precisava inserir novas fontes de geração complementar às
hidrelétricas para reduzir os impactos da sazonalidade no regime de chuvas. No caso da
energia eólica, fonte nova e, praticamente, inexistente na participação do SEB, o
governo instituiu um programa de incentivo a produção de energia por aquela fonte,
chamado Programa Emergencial de Energia Eólica (PROEÓLICA), criado a partir da
Resolução nº 24 de 2001 pela Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica. Essa
iniciativa, que abriu o campo de exploração da energia eólica no Brasil, tinha a
expectativa de produzi-la em escala comercial.
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Os objetivos eram: viabilizar a implantação de 1.050 MW de capacidade
instalada até dezembro de 2003, e integrá-la ao setor elétrico interligado nacional com
compra garantida pela ELETROBRÁS; promover o aproveitamento da energia eólica
como alternativa de desenvolvimento técnico energético, econômico, social e ambiental;
promover a complementaridade sazonal com os fluxos hidrológicos nos reservatórios do
sistema interligado nacional. A remuneração da energia produzida seria baseada num
valor Normativo instituído pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e os
custos decorrentes da energia comprada pela ELETROBRÁS seriam repassados as
concessionárias de distribuição da rede elétrica e, consequentemente, ao consumidores
(ALVES, 2010).
No entanto, o programa não foi bem sucedido dentro dos objetivos estipulados, e
não foi capaz de viabilizar a entrada emergencial de novos projetos eólicos dentro das
necessidades que país precisava, até porque foi um programa de emergência, paleativo,
frente a crise de 2001. O resultado prático do programa foi a entrada de grandes
empresas estrangeiras que atuam na promoção e desenvolvimento do setor eólico
nacional (ALVES, 2010). Esses fatos sinalizaram para os formuladores do planejamento
energético brasileiro a necessidade de criar uma legislação específica para incentivar o
desenvolvimento da energia eólica, e de longo prazo para permitir que o setor eólico se
consolidasse na participação da matriz elétrica brasileira.
Neste sentido, em 2002, foi criado o Programa de Incentivo as Fontes
Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) pelo Decreto nº 4.541 de 2002, que depois
foi revisado pelas Leis 10.762/2003 e 11.075/2004, e regulamentado em 2004, colocava
em prática, de forma mais estruturada e planejada, as políticas públicas destinadas a
diversificar a matriz elétrica do país a partir de novas fontes alternativas de energia,
criando assim um mecanismo de criar mercado. Então, o motivo da inserção da energia
eólica na matriz elétrica foi à necessidade do país ampliar sua base de fontes
energéticas, aproveitando seu enorme potencial, depois da crise de abastecimento de
2001. Diferente do que ocorreu nos países desenvolvidos, onde a causa da inserção da
energia eólica nas suas matrizes foi diminuir, e/ou, até mesmo substituir a dependência
das importações de combustíveis fósseis, insumo principal para as termoelétricas.
O PROINFA consistia em um incentivo ao setor eólico do tipo tarifa feed-in,
como o implantado em vários países do mundo, como Dinamarca e Alemanha. Neste
contexto, o PROINFA era coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME)
sendo executado pela ELETROBRÁS. O objetivo era diversificar a matriz elétrica
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aumentando a participação da energia produzida por empreendimentos concebidos com
base na Fonte Eólica, Biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) conectadas ao
Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN).
Em 2003 o programa passa por uma revisão pela Lei nº 10.762 no qual os
principais objetivos eram: assegurar maior participação dos estados no programa;
incentivar os investimentos na construção dos parques eólicos no mercado interno,
obrigando que no mínimo 60% da cadeia de serviços e equipamentos seja de origem
nacional; ampliou o prazo dos contratos com a ELETROBÁS de 15 para 20 anos;
isentou do pagamento da quota de compra da nova energia dos consumidores de baixa
renda; e, por fim, buscou a valorização das características e potencialidade regionais e
locais. Todas as contratações contempladas pelo Proinfa eram feitas mediante Chamada
Pública para conhecimento de todos.
Nesta nova etapa do programa, depois de ser revisto, foi dividi-lo em duas fases,
estabelecendo os objetivos e o laço temporal das fontes envolvidas no Proinfa, bem
como os instrumentos de alocação de projetos e determinação dos preços de
remuneração da venda de energia produzida.
Na primeira fase foram alocados 1.423 MW de projetos eólicos de um total de
3.300 MW de capacidade instalada distribuídas entre todas as fontes contempladas pelo
Proinfa. O prazo estipulado para entrar em funcionamento era final de 2008. A compra
da produção era garantida pela ELETROBÁS por 20 anos com o preço definido pelo
MME. O Proinfa exigia a compra de 60% dos equipamentos do mercado interno,
porém, isso não aconteceu, pois existia um gargalo na estrutura produtiva do setor nos
primeiros anos do programa. Na segunda fase, o Proinfa fixou um objetivo de
participação de 10% do consumo total de energia elétrica em 20 anos a partir do
cumprimento dos 3.300 MW solicitado na primeira etapa. O preço de compra da
produção será equivalente ao valor correspondente à geração de eletricidade competitiva
calculado pelo MME. Outra importante medida foi aumentar o índice de participação de
serviços e equipamentos fornecidos por empresas instaladas no Brasil aos projetos
eólicos em construção, de 60% para 90% (MACEDO, 2015).
A Eletrobrás, ao comprar a energia produzida pelo sistema feed-in, assegura ao
investidor uma receita mínima de 70% da energia contratada em longo prazo durante o
período de financiamento. Os contratos são firmados por 20 anos, o que garante
proteção total quanto aos riscos de curto prazo do mercado.
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Ao fazer essa opção, diante da necessidade de ampliar a capacidade instalada, o
Brasil estimulou a entrada dos fabricantes de aerogeradores já estabelecidos no mundo,
e por estarem organizados na forma de oligopólio, deixou engessada a possibilidade de
construção de estratégias de desenvolvimento industrial eólico nacional, que
contemplaria as características territoriais do país. Esses conglomerados estrangeiros
buscam oportunidades de investimento para além de suas fronteiras. O Brasil com
grande potencial eólico, políticas de incentivos ao setor e com poucas iniciativas e
investimentos em P&D para construção de aprendizado tecnológico nacional, está
facilitando o domínio do mercado nacional por empresas estrangeiras.
Depois da instituição do Proinfa, houve a solicitação de 54 projetos eólicos com
capacidade de 1.422 MW. Porém, apenas 43% do total corresponderam a potência
instalada. Os projetos foram divididos entre as regiões do Nordeste, Sul e Sudeste. A
primeira região ficou com 36 projetos e um total de 805,58 MW. A segunda com 16
projetos e um total de 454,29 MW e a terceira com 2 projetos e um total de 163,05 MW.
No entanto, até o final de 2010, alguns projetos de instalação ainda não haviam sido
concluídos (GAVINO, 2011).
Posteriormente, em 2009, o Brasil adota os leilões de energia para a contratação
de energia eólica no ambiente regulado, que também deve ser entendido como parte da
implementação de uma política de incentivo à entrada da energia eólica no Brasil.
Assim, os leilões passam a ter duas importantes funções, que se complementam. De um
lado garante a expansão do SEB em longo prazo e, do outro lado, diminui a
possibilidade de racionamento de energia elétrica.
Quanto às obrigações entre as instituições envolvidas no aparato institucional, a
divisão ficou da seguinte forma: O Ministério de Minas e Energia define as diretrizes,
elabora o planejamento e a remuneração de cada fonte. Já a ELETROBÁS executa o
programa, ficando responsável pela celebração dos Contratos de Compra e Venda de
Energia Elétrica (CCVE). No suporte financeiro fica o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que criou o programa de apoio aos
investimentos em fontes alternativas e renováveis de energia. O BNDES financia até
70% do investimento com taxas de juros de longo prazo, não incluindo bens e serviços
importados nem a aquisição de terrenos para instalação de parques eólicos. Logo, 30%
do total do investimento devem ser garantidos pelo capital próprio do investidor. Em
2005, houve mudanças e o BNDES financia 80% com prazo de 12 anos para
amortização.
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3.4 O POTENCIAL DE ENERGIA EÓLICA DO NORDESTE BRASILEIRO
A Região Nordeste tem a maior viabilidade técnica em recurso eólico do Brasil,
mais da metade do potencial do país. Atualmente está estimado em cerca de 75 GW
com torres de 50 metros de altura, sendo a costa potiguar e cearense aquelas que
apresentam condições naturais mais favoráveis. Isso sem considerar o potencial offshore
(produção no mar). Contudo, estudos recentes mostram que esse potencial pode mais
que dobrar usando torres eólicas de 100 metros de altura que, aliás, a tecnologia atual já
possibilita ser produzido (CRESESB, 2001).
No Mapa 2, logo a seguir, percebe-se que os melhores ventos se encontram na
costa litorânea nordestina com ventos superiores a 8 m/s. Além do potencial no interior
do território, que é bastante considerável. Dessa forma, o potencial existente no Brasil,
principalmente no Nordeste, pode complementar a fonte hídrica e garantir o suprimento
de energia para todo o território nacional. Diante disso, a região Nordeste pode se
transformar num pólo industrial, tecnológico e de pesquisa com uma cadeia produtiva
que produza máquinas, equipamentos e serviços ao setor, bem como a reversão
financeira e arrecadação tributária com o pleno funcionamento da atividade eólica.

Mapa 3: Distribuição da velocidade média anual no território nordestino
Fonte: CEPEL, 2001.
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Sendo assim, o enorme recurso eólico existente no Brasil, principalmente na
região Nordeste, pode transformar e consolidar a matriz elétrica brasileira em umas das
mais renováveis do mundo. A composição da matriz elétrica entre a fonte hidrológica e
a eólica deixa o Brasil em posição privilegiada se comparada ao resto do mundo. O país
se caracterizaria por usar fontes renováveis e de baixo impacto ambiental de geração de
eletricidade a preços competitivos17, comparativamente com outras matrizes elétricas no
mundo. Isso só é possível com planejamento e ações adequadas para gerar
conhecimento e desenvolver o setor em longo prazo.
Estudos comprovam que nos meses de seca na região Nordeste coincidem com
ventos mais velozes e constantes. O Gráfico 5 a seguir mostra que os níveis médios de
vazão do Rio São Francisco caem no período de estiagem enquanto a incidência de
ventos aumentam, comprovando a complementaridade entre ambas as fontes.
Os benefícios estratégicos, como metas ambientais, desenvolvimento industrial,
geração de emprego e renda, são enormes se todo o potencial eólico for planejado e
desenvolvido. Garantiria não apenas o fornecimento de energia em longo prazo, mas
também, se tornariam independente dos preços externos dos combustíveis fósseis. A
consequência prática seria a redução no uso de termelétricas e, consequentemente,
usaria menos combustíveis fósseis gerando efeitos positivos na redução na emissão de
CO2. Ademais, o uso da fonte eólica em larga escala pode fomentar a indústria regional
com investimentos em P&D, suporte a inovação, geração de conhecimento e expansão
de mão de obra qualificada.

Gráfico 6: Complementaridade entre energia eólica e hidrelétrica
Fonte: Eletrobrás
17

Para isso o país tem que explorar economias de escala da fonte eólica, pois seria uma das formas de
baixar os custos de produção.
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Esses atributos vocacionais, peculiares e intrínsecos do Nordeste, fez com que a
região recebesse os primeiros empreendimentos eólicos de forma pioneira para
produção de energia elétrica. Consequentemente, a região está se transformando num
polo estratégico das principais ações envolvendo projetos de instalação de parques
eólicos com a atração de grandes investimentos de empresas nacionais e estrangeiras,
tanto para produção quanto para o desenvolvimento do setor industrial.
Apesar do enorme potencial, a participação da energia eólica na matriz elétrica
ainda é relativamente pequena. Porém, quando se observa a curva da capacidade
instalada da fonte eólica verifica-se um crescimento virtuoso da fonte no decorrer dos
anos (ver Gráfico 7). No final de 2015, o Brasil chegou a 8.71 GW de capacidade eólica
instalada, respondendo por 6.2% da produção nacional de eletricidade (ABEEólica,
2015).
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Gráfico 7: Evolução da capacidade instalada de energia eólica Brasil
Fonte: Abeeólica, 2015

Ao observar o gráfico percebe-se que, em termos de produção de energia, a fonte
eólica está em plena ascensão no mercado brasileiro. Quando se analisa os dados por
região, o Nordeste concentra quase 80% dos parques eólicos instalados no país com
6.888 MW dos 8.715 MW do total nacional, o que é de se esperar diante do seu
potencial. Sendo que, desde o início da implementação das usinas eólicas na região
havia uma concentração dos parques no Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará, que ainda
é forte. Contudo, outros estados que não vinham sendo contemplados nos leilões
começam a ter participação nos empreendimentos eólicos.
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Por exemplo, no 1º leilão exclusivo de energia eólica (2º Leilão de Energia de
Reserva), dos 71 empreendimentos eólicos contemplados, 63 projetos serão localizados
no Nordeste, o restante foi para região Sul do país. E, dos 63 empreendimentos no
Nordeste, 62 serão instalados nos estados do Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte, sendo
18, 21 e 23 projetos para cada estado, respectivamente. No leilão de 2009, por exemplo,
houve a contratação de 1.805,7 MW com preço médio de R$ 148,39/MWh, 21,49% a
menos em relação ao teto estipulado de R$ 189/MWh, um preço bastante interessante.
Em 2010, no 3º Leilão de Energia de Reserva e o 2º das fontes alternativas, RN, BA e
CE também se destacaram. Foram contratados 50 empreendimentos no primeiro leilão,
correspondente a 1.685,6 MW de capacidade, com um preço médio de venda de
134,46/MWh. No segundo foram contratados 20 projetos equivalentes a 1.206,6 MW de
capacidade a um preço médio de R$ 122,69/MWh (EPE, 2009).
Cabe aqui outra observação, que é referente aos valores dos MWh. Conforme
Macedo (2015), estes são valores privilegiados, e explicados pela política dos leilões e,
sobretudo, por conta de um cenário favorável de baixo custo dos equipamentos da
energia eólica, devido ao processo de capacidade instalada ociosa apresentada pelos
conglomerados industrializados do setor, decorrente da crise financeira de 2008/2009
(MACEDO, 2015). Os fabricantes que se destacam nas encomendas de equipamentos
eólicos após os primeiros leilões são: GE Energy, Impsa Wind, Siemens, Suzlon, Vestas
e Wobben/Enercon (GWEC, 2011).
Então, nos leilões mais recentes, verifica-se uma tendência de desconcentração
nos investimentos e, consequentemente, na implementação dos parques entre os estados
do Nordeste. Os estados de Pernambuco, Piauí, Maranhão, Paraíba e Sergipe também
estão sendo contemplados com parques eólicos. Já em 2014, Pernambuco e Piauí
colocaram em funcionamento 79,9 MW e 70 MW de capacidade instalada,
respectivamente.
De acordo com os dados da Abeeólica (2015), os parques instalados são
subdivididos em três categorias: aptos a operar, operando em teste e operando
comercialmente, que indicam a capacidade instalada total em cada estado. O Gráfico 8
mostra a quantidade de parques eólicos distribuídos entre os estados do Nordeste que
contemplam empreendimentos.
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Gráfico 8: Quantidade de parques eólicos por estado no Nordeste e representação percentual
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Abeeólica, 2015.

Em termos de produção de energia elétrica pela fonte eólica, o Nordeste está na
dianteira, contribuindo com quase 80% de toda energia eólica do país. Este resultado é
explicado pelo grande potencial da região que atrai a instalação da maioria dos
empreendimentos produtivos do setor eólico, com destaque para Estados de
Pernambuco, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.
Conforme Macedo (2015), nos estados de Pernambuco, Bahia e Ceará a cadeia
produtiva de equipamentos eólicos, composta por aerogeradores, pás e torres, está toda
instalada nesses espaços, ao contrário do Rio Grande do Norte que tem instalado no seu
território apenas duas fábricas de torres 18 . A autora complementa dizendo que em
termos de capacidade produtiva, as fábricas se localizam nos estados vizinhos ao Rio
Grande do Norte porque estes vêm apresentando uma melhor infraestrutura para receber
os investimentos produtivos. Por exemplo, em termos portuários, escala de produção e
de escopo, incentivos fiscais e financeiros, além da estratégia de produção e de inovação
adotada. Em razão disto os estados de PE, CE e BA estão à frente do RN (MACEDO,
2015).
De acordo com estudo de 2014 da Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), a localização para a instalação das fábricas dos equipamentos eólicos
segue diferentes motivações.
18

Atualmente, o RN tem apenas uma fábrica de torres eólica.
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No caso da montagem da nacele e do cubo do rotor (ver Quadro 2) as empresas
Gamesa, Alstom, Acciona e IMPSA, têm unidades no Nordeste e no Rio Grande do Sul,
próximas dos locais de maior potencial de instalação de parques eólicos (ABDI, 2014).
No caso da WEG e GE Energy, estas preferiram utilizar a estrutura fabril nas cidades de
Jaraguá do Sul e Campinas, respectivamente. A Wobben, que foi a primeira montadora
a se instalar na América do Sul, preferiu usar a estratégia de se localizar próxima à
cadeia de fornecedores em São Paulo, assim como a GE.

Montadoras de
aerogeradores
IMPSA
IMPSA
WEG
Wobben
GE
Alstom
Gamesa
Acciona
Vestas

Localização

UF

Capacidade anual (prevista)

Suape
Guaíba
Jaraguá do Sul
Sorocaba
Campinas
Camaçari
Camaçari
Simões Filho
Aquiraz

PE
RS
SC
SP
SP
BA
BA
BA
CE

400 aerogeradores, expansível para 500
100 aerogeradores, expansível para 200
100 MW, chegando a 200 MW em 2014
500 MW
500 MW
400 MW
400 MW
135 cubos e 100 naceles
400 MW

Quadro 2: Montadoras de aerogeradores com fábricas no Brasil, com localização e capacidade
Fonte: Elaboração própria a partir das informações da ABDI, 2014.

No tocante aos fornecedores dos subcomponentes para montagem dos cubos,
São Paulo concentra a maior parte das fábricas. Das 16 fabricas de subcomponentes,
como carcaça do cubo, carenagem do cubo/cone, rolamentos do passo (pitch), placas
(torque e Stiffening Plates), sistemas de lubrificação, elementos do sistema de Passo
(Pitch), 12 estão instaladas no Estado de São Paulo, ou seja, 75% dos subcomponentes
para montagem de naceles e cubos.
Não é diferente com os subcomponentes da nacele, isto porque 20 (ou 55%), das
36 instalações do país para fabricação da estrutura da nacele, carenagem da nacele,
acessórios, sistema de YAW, conversor/inversor, transformador (principal e auxiliar),
sistema de freios, sistema de travamento do rotor, painel de proteção elétrica e
cabos/barramento, se encontra em São Paulo. O Nordeste tem apenas duas fábricas, uma
em Alagoas, que fabrica carenagem e a outra na Bahia, que fabrica painel de proteção
elétrica.
Quanto à localização espacial dos fabricantes de torres, há uma melhor
distribuição por causa da necessidade de estar mais próximo das localidades
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recebedoras dos parques eólicos (ver quadro 3). Isso fica mais evidente no caso das
torres de concreto, que é o caso do RN, CE e BA. Ambos têm fábricas próximas aos
empreendimentos eólicos. Já as fabricantes de torres de aço podem se instalar próximo
aos empreendimentos ou não, pois as laminas de aço podem ser transportadas.
De modo geral a definição do tipo de torre a utilizar num parque eólico depende
de alguns fatores como, o projeto, altura do gerador, custo, montagem e manutenção,
além da facilidade do transporte.

Fabricantes de
torres
Gestamp

Tipo

Localização

UF

Aço

Cabo de Santo
Agostinho

PE

Capacidade anual
(previsão)
450

Engebasa
Engebasa
Torrebras (Windar)
Intecnial
Tecnomaq
Brasilsat
ICEC-SCS
Alstom
Alstom
Ernesto Woebcke
Wobben
CTZ Eolic Tower
Inneo

Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Aço
Concreto
Concreto
Concreto
Concreto

Cubatão
Guaíba
Camaçari
Erechim
Aquiraz
Curitiba
Mirassol
Canoas
Jacobina
Gravataí
Parazinho
Fortaleza
Trairi Casa
Nova

SP
RS
BA
RS
CE
PR
SP
RS
BA
RS
RN
CE
CE/BA

168
-300
220
100
-100
50
100
120
-150
*
500
120
250

Eolicabrás/(sede)

Concreto

São Paulo

SP

40 a 50

Quadro 3: Fabricantes de torres com fábricas no Brasil por tipo, com localizações e capacidades
Fonte: elaboração própria a partir das informações da ABDI, 2014

Quanto à localização dos principais fornecedores de subcomponentes para a
fabricação de torres de aço e de concreto, destaca-se a concentração na região
Sul/Sudeste. No caso das torres de aço, das 21 fábricas que fornecem componentes para
o setor, como chapas de aço laminado, flanges, fixadores, portas, escotilhas, tintas e
componente internos das torres, 19 ficam na região citada. Apenas duas fábricas estão
instaladas no Nordeste, as quais fornecem 3 componentes para as torres. Uma em
Pernambuco, fabricando flanges e portas e a outra no Ceará, que fabrica componentes
internos. Já no caso das torres de concreto, a distribuição espacial dos subcomponentes
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também está concentrada nas regiões Sul/Sudeste, sobretudo em São Paulo.
Subcomponentes como insertos metálicos, cabos de aço de pró tensão, aditivos para
concretos e adesivos (montagens e reparos de pré-moldados) e componentes internos,
estão sendo fabricados por 12 empresas instaladas no Brasil. Sendo que 11 estão nas
regiões Sul/Sudeste, só em São Paulo são 9 e 1 no Ceará (fornecendo componentes
internos) (ABDI, 2014).
Por fim, a localização espacial dos fabricantes de pás está distribuída entre o
estado de São Paulo e o Nordeste, sobretudo, Ceará e Pernambuco (ver Quadro 4).
Fabricante
de pás

Localização

UF

Capacidade
anual

Tecsis

Sorocaba

SP

6000

Wobben

Sorocaba

SP

1500 (total)

Wobben

Pecém

CE

CE/SP

Aeris

Pecém

CE

600

LM Wind
Power

Suape

PE

1000

Quadro 4: Fabricantes de pás eólicas com fábrica no Brasil, com localizações e capacidades
Fonte: Elaboração a partir das informações da ABDI, 2014.

Considerando a localização dos principais fornecedores de insumos e itens para
a fabricação de pás eólicas, verifica-se mais uma vez a concentração dessa cadeia
produtiva em São Paulo, pois todos os subcomponentes para a fabricação das pás são
produzidos em São Paulo. Os subcomponentes são resina epóxi, tecido de fibra de
vidro, fixadores e porcas e fixadores (adesivos).
Como se pode observar, o Brasil já apresenta uma boa estrutura da cadeia
produtiva do setor eólico, possuindo unidades de montagem de aerogeradores e a
fabricação de componentes e subcomponentes das pás, torres, necele e cubo. Com um
ambiente institucional bem organizado e estruturado, como o Proinfa e os leilões, além
das linhas de financiamento do BNDES, o país tem avançado no desenvolvimento da
indústria eólica fornecendo bens e serviços. Como já mencionado, diversos fabricantes
internacionais de aerogeradores vieram para o país, a partir de 2009/2010, motivados
pela capacidade produtiva ociosa nos seus países de origem ocasionada pela crise
financeira internacional de 2008.
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No entanto, como pôde ser constatado há uma concentração de fabricantes da
cadeia produtiva no Sul/Sudeste, sobretudo em São Paulo. Estas são regiões que
historicamente apresentam uma melhor infraestrutura para instalação de fábricas ou
indústrias. De imediato pode-se imaginar que o Nordeste, por oferecer o maior potencial
em recurso eólico do Brasil, seria o maior beneficiado em termos de internalização da
cadeia produtiva do setor. Neste sentido, Macedo (2015, p. 317) adverte, “não basta ter
vento. É

preciso,

adicionalmente,

fomentar o encadeamento produtivo com

investimento em infraestrutura de transmissão e de logística, e com incentivos
financeiros (...)”. De modo geral, ter ventos propícios à geração de energia eólica é uma
das condições de atrair ou de se ter uma cadeia produtiva naquele espaço, mas não é o
essencial.
Dessa forma, acredita-se que região poderia estar desenvolvendo um grande polo
produtivo do setor eólico, mas ainda apresenta baixo desenvolvimento econômico
(histórico) e alguns outros problemas, que se revelam diante da expansão da produção
de eletricidade por fonte eólica. Alguns gargalos de infraestrutura, como a logística, é
exemplo da não superação do subdesenvolvimento que impede o avanço mais rápido do
setor. A falta de estrutura, como transportes, estradas, conexão elétrica, mão de obra
qualificada, entre outros, travam a prosperidade dessa nova atividade na região e seus
estados com maior potencial, como o RN. Ademais, a questão institucional como
políticas mais bem definidas e com envolvimento maior do Estado na condução da
organização e regulamentação do setor também necessita de aperfeiçoamentos.
Estados como BA, CE e PE estão na dianteira na região para conseguir integrar a
cadeia produtiva. Esses estados devem estar realizando planejando e/ou desenvolvendo
mecanismos de competitividade para a atração de fabricantes eólicos para seus
territórios.
Por fim, a indústria eólica nacional ainda importa alguns importantes
componentes da cadeia produtiva do setor. De acordo com a ABDI (2014), existem
vários motivos para a não aquisição de componentes e subcomponentes no mercado
nacional, tais como:


custos internos maiores;



falta de capacidade ou capacidade produtiva local limitada;



capacidades ociosas em outros países;



preferência por fornecedores globais; e,
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ausência de fabricantes locais (e homologados) para determinados itens.

Muitas destas motivações são superadas pelas regras do BNDES de
financiamento dos empreendimentos, que exige a compra de componentes de conteúdo
fabricado no Brasil. Em outras palavras, mesmo que o custo do componente fabricado
internamente seja maior do que o importado, as montadoras e fabricantes de
componentes compram o mais caro somente pela necessidade de atender os requisitos
de conteúdo local exigidos pelo BNDES (ABDI, 2014). Dessa forma, a necessidade de
financiamento para a implantação do parque eólico impede que os fabricantes comprem
todos os equipamentos que precisam do exterior.
Por outro lado, é prudente considerar a imaturidade do desenvolvimento da
energia eólica e sua cadeia produtiva, uma vez que o país está no início da sua curva de
aprendizado.
Segundo os dados da ABDI (2014), os maiores custos, por exemplo, para
componentes e subcomponentes produzidos internamente para construção de torres de
aço vem do custo interno da chapa de aço. No ano de 2013 o preço do desse insumo
subiu 16%, enquanto que o custo da chapa importada era 30% menor ao da fabricada
localmente. Outro fator que beneficia os produtos importados é o custo com a carga
tributária. Por exemplo, a taxação de um aerogerador importado é de 14%, enquanto que
os impostos que incidem na cadeia produtiva nacional totalizam 26,5%. O relatório da
ABDI também chama atenção para a capacidade produtiva limitada em alguns
segmentos da indústria eólica no Brasil, como o pequeno número de montadoras. Outro
ponto que chama atenção é o custo com a logística dos componentes. Os itens
importados, por exemplo, podem utilizar transporte marítimo internacional. Como a
maioria dos parques implementados está no litoral, o que facilita em termos logísticos.
No entanto, no caso dos produtos nacionais, pode-se apenas usar navios de bandeira
brasileira, de custos mais elevados e de pouca oferta.
Ainda há a questão de desenvolver e ofertar alguns itens que atendam
características naturais do Brasil (clima, temperatura, maresia, etc), que passa por uma
formulação de P&D e/ou acordos de transferência de tecnologia ou parcerias para
alcançar e atender as exigências específicas. Assim, a fabricação nacional, por exemplo,
de massas e revestimentos para o acabamento das pás, que resista à erosão e as
variações de temperatura, requer o desenvolvimento de formulações específicas.
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Outro ponto interessante da cadeia produtiva é o setor de serviços, que tem uma
base de oferta mais bem estruturada e preparada com serviços de construção de civil,
elétrica, transporte, assistência técnica, operação e manutenção, entre outros. Boa parte
das empresas é estrangeira. Estas perceberam o potencial do mercado nacional e se
instalaram no país. Os dados da ABDI (2014) mostram que 40% das empresas de
serviço do setor eólico são dos EUA, Alemanha, Portugal, Espanha, Dinamarca, França,
Holanda. Ter uma base local é uma estratégia de mercado diferenciada, que gera ganhos
de eficiência, porque a empresa está próxima a realidade local, além de agilizar com os
clientes as demandas para execução dos empreendimentos. Ademais, essas empresas
têm o diferencial que é uma base de conhecimento acumulada das experiências nos seus
países de origem.
Soma-se a isso tudo, a falta de fabricantes nacionais de componentes de alta
tecnologia para os aerogeradores. Conforme ABDI (2014), itens como sistemas de
controle, sensores, anemômetros, caixa multiplicadora (caixa de engrenagem),
rolamentos (principal e de giro) e imãs permanentes não são encontrados ou não são
fabricados no Brasil. Outrossim, não existe fabricante de alguns insumos importantes
para as torres de concreto e para o núcleo das pás, bem como fibra de carbono e fibra de
vidro (ABDI, 2014).
Diante do exposto, observa-se que existem vários desafios a enfrentar para criar
uma indústria eólica nacional forte, competitiva e com custos acessíveis. O país
necessita de projetos e/ou programas Ciência, Tecnologia de Inovação, os quais passam
por ações do Estado, de pesquisas das Universidades e Institutos Técnicos, além dos
centros de pesquisa, no intuito criar e desenvolver conhecimento próprio para atender a
demanda interna da cadeia produtiva do setor eólico. Além disso, também necessita de
uma logística com quantidade, qualidade e preço que valorize o espaço
nacional/regional.
3.5 A SUSTENTABILIDADE DO SETOR EÓLICO: DIMENSÕES

Admite-se, de partida, que nesta dissertação o conceito de Desenvolvimento
Sustentável que se assume é aquele comprometido com a justiça social, a ética, as
atitudes ecologicamente corretas, bem como aquele comprometido com a redução de
todas as formas de desigualdades, e ainda, com o empoderamento das nações, seus
variados territórios e atores.
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Neste sentido, a questão ambiental vem sendo discutida como uma das
principais problemáticas envolvendo o futuro do planeta e, consequentemente, da
humanidade. As reflexões sobre os recursos naturais do planeta serem finitos e o
modelo de produção de bens e serviços reinvindicar um consumo crescente, levantam
questionamentos sobre o modo de produção capitalista predatório, permitindo colocar
em pauta para a sociedade o debate sobre os limites e possibilidades do
desenvolvimento voltar-se para a sustentabilidade.
Falar em desenvolvimento não pode confundir-se com crescimento da economia,
que talvez seja uma condição para chegar ao desenvolvimento, entretanto, não é
suficiente para alcançar uma sociedade mais sustentável. Por muito tempo, quando se
falava em crescimento econômico, logo o associava a desenvolvimento econômico.
Falar, então, em desenvolvimento sustentável é ainda mais complicado perante, por
exemplo, as questões das mudanças climáticas e aquecimento global. De modo que,
ganha espaço a compreensão de que crescimento econômico tem que levar em
consideração as dimensões socioambientais. O crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) não pode mais ser um único indicador de progresso (material) para uma nação, e
ainda, de que na sociedade contemporânea é necessário considerar outros indicadores do
desenvolvimento, como melhora de vida, bem estar, preservação do meio ambiente,
IDH, entre outros.
O termo desenvolvimento sustentável surgiu na década de 1970, como o nome
de ecodesenvolvimento, numa Conferência das Nações Unidas em Estocolmo na
Suécia, em 1972, sobre Meio Ambiente Humano. A Comissão Mundial para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento definiu o conceito de desenvolvimento sustentável como,
a capacidade de se desenvolver no presente, sem comprometer as necessidades das
gerações futuras. Desenvolver ao ponto sustentável significa encontrar o ponto de
equilíbrio entre os três componentes do meio ambiente, isto é, o natural/ecológico, o
social e o econômico (CAVALCANTI, 1994; ROMEIRO, 2012).
Há vários outros conceitos e interpretações do termo desenvolvimento
sustentável, mas a questão central é pensar em longo prazo, olhar para o futuro numa
perspectiva mais coletiva e menos individualizada. É pensar numa outra dimensão,
considerando outros valores humanos, que não apenas ter acesso aos recursos naturais
em forma de bens e mercadorias, mas ter uma nova consciência construída por uma
cidadania mais humana, ética, moral e fundada na justiça social.
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Logo, é preciso repensar o modelo competitivo e construir, a partir de uma ética
ambiental, o desenvolvimento de alternativas sustentáveis na utilização dos recursos
naturais como verdadeiras transformações do modo de viver em sociedade e que
redesenhem novos paradigmas da economia, desta feita imbricada com a ecologia.
Neste sentido, Morin (2005) descreve que o crescimento da tecnociência fez
com que a sociedade valorizasse a racionalidade, deixando para segundo plano os
princípios morais e éticos que permeiam nossas vidas. Para o autor, em uma sociedade
capitalista em que o lucro impera, o ser humano torna-se um mero instrumento, o que
gera o descaso das relações do homem com o seu semelhante, com o meio em que vive
e consigo mesmo.
Veiga (2008) afirma que, para alcançar a sustentabilidade, o desenvolvimento
deve ser economicamente sustentável, socialmente includente, ambientalmente
sustentável e economicamente sustentado (VEIGA, 2008).
Assim, é cada vez mais consensual que o planeta vem experimentando
desastrosas transformações ambientais e mudanças climáticas em decorrência da
exploração excessiva dos recursos naturais nas últimas décadas. Logo, para se obter o
desenvolvimento sustentável e alcançar o equilíbrio entre as necessidades humanas e o
meio ambiente não como não questionar o modelo econômico vigente, há muito
fundado no princípio hedonista de consumo como fonte e sinônimo de felicidade.
Contudo, destaca-se que na atualidade o termo sustentabilidade se encontra
desconectado do modo de pensar e fazer a economia. Segundo Boff (2012, p. 12), “há
poucas palavras mais usadas hoje do que o substantivo sustentabilidade e o adjetivo
sustentável. É uma etiqueta que se procura colar nos produtos e nos processos de sua
confecção para agregar-lhe valor”. Ainda de acordo com Boff (2012) a utilização da
palavra sustentável é frequentemente usada com teor de falsidade ecológica para
encobrir os problemas de degradação da natureza, ou seja, o termo sustentável virou
apenas moda pelo paradigma produtivista, sem que seu conceito seja verdadeiramente
tratado de forma clara ou desenvolvido de forma crítica.
No caso da produção de energia, que proporciona a máquina de produção
capitalista funcionar a partir de fontes renováveis, é um progresso importante alcançar o
uso correto dos recursos naturais, os quais possibilitam vislumbrar uma sustentabilidade
no suprimento energético.

Logo, é necessário intensificar as

pesquisas e

desenvolvimento em novas fontes de energia, focando na possibilidade de acabar com
emissão de gases do efeito estufa.
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Diante disso, a extração e uso de combustíveis fósseis para a produção de
energia, que não são renováveis, finitos e poluidores do meio ambiente, vêm se
tornando cada vez mais insustentáveis, devido ao seu padrão de exploração e consumo,
gerando externalidades negativas econômicas, sociais e ambientais.
Assim, diversos países estão promovendo uma nova configuração de suas
matrizes elétricas com a introdução das fontes renováveis de energia, sendo a energia
eólica uma das mais promissoras fontes alternativas aos combustíveis fósseis.
Essa transição para um futuro energético sustentável é um dos desafios centrais
da humanidade nesse século, porque a sustentabilidade energética engloba, não apenas
assegurar os serviços básicos energéticos para as pessoas, mas também as questões do
aquecimento global, evitando o aumento da temperatura (até o final do século XXI) do
planeta em mais de 2°C (em relação à temperatura pré-industrial). Além de preservar a
integridade de ecossistemas essenciais, reduzir os riscos de conflitos geopolíticos, que
também estão embutidos na idéia de sustentabilidade energética (Fapesp - Um futuro
com energia sustentável, 2007).
Assim, reorientar nações, empresas e pessoas para um consumo consciente e uso
responsável da riqueza natural será de fundamental importância para alcançar novos
paradigmas de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Muitos debates têm
surgido acerca da questão ambiental e a necessidade de “um novo desenvolvimento”, e
esta problemática está no cerne das discussões sobre o futuro da humanidade. De tal
maneira que medidas para promover o verdadeiro desenvolvimento sustentável será o
grande desafio para este milênio.
Neste sentido, alcançar ambientes sustentáveis passa primeiro pelo insumo
energia, que por sua vez passa por fontes renováveis de energia, que são
imprescindíveis para diminuir os impactos ambientais (em localidades, regiões e
países).
Conforme Sachs (1993) apud Souza (2010) são cinco os pilares ou dimensões da
sustentabilidade, os quais devem estar em equilíbrio para não cair na armadilha da
competitividade autodestrutiva sustentada na depreciação da força de trabalho e dos
recursos ambientais.
Dessa forma, alcançar a sustentabilidade passa por visão holística das relações
do homem com o meio ambiente. As dimensões citadas Sachs (1993) apud Souza
(2010) são a ecológica, econômica, social, territorial e cultural.
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A dimensão ecológica engloba padrões de vida compatíveis com os limites da
natureza. Nesta dimensão a conquista da qualidade de vida está intrinsecamente ligada à
qualidade no mundo natural, ou seja, ao ambiente em que se vive. Os recursos não
renováveis devem ser utilizados de forma limitada. O potencial econômico da natureza
para a produção de recursos renováveis deve ser preservado. Deve-se realizar uma
utilização sustentável da biomassa, evitar empreendimentos gigantes, pois a natureza
sempre consegue corrigir pequenos impactos, mas não grandes estragos.
A dimensão social é fundamental porque gera uma perspectiva de ruptura
social, promovendo a justiça social, com atendimento às necessidades básicas. Também
maximiza a geração de emprego e distribuição de renda. Aqui se pressupõe maior
envolvimento das comunidades nas tomadas de decisão, participação no planejamento
local, bem como monitoramento das ações do poder público.
A dimensão Territorial refere-se à construção de um desenvolvimento interregional equilibrado, com relações balanceadas entre o meio urbano e rural. Aqui está
incluída a possibilidade de superação das desigualdades inter-regionais, assim como o
conhecimento das potencialidades locais e regionais, de forma a aproveitá-los ao
máximo e com equilíbrio.
A dimensão econômica argumenta que a sustentabilidade econômica é uma
necessidade, mas não é a condição prévia para que as outras dimensões aconteçam.
Acredita-se ainda que a desordem econômica cause, também, desordem social, que por
sua vez impede a sustentabilidade ambiental. Também é necessário garantir a inserção
da economia nacional no contexto internacional e ter mecanismos para a modernização
contínua da capacidade produtiva, para se ter maior independência de produtos e
tecnologia externa, além de um bom nível de autonomia na pesquisa científica e
tecnológica.
Por fim, na dimensão Cultural considera-se importante buscar o equilíbrio entre
a tradição e o novo, quando ocorrer mudanças de aspectos culturais, para não perder as
tradições culturais. Segundo esta dimensão é necessário alcançar uma autonomia para a
elaboração de um projeto nacional próprio, integrado e endógeno. Nega-se, então, a
ideia de copiar modelos do exterior. É também fundamental a combinação entre a
abertura para o mundo e a autoconfiança. Por fim, é necessário preservar a diversidade
cultural como forma de manter a riqueza imaterial.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também tem estudado
algumas dimensões para calcular indicadores da sustentabilidade ambiental no país.
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Para tanto disponibiliza informações sobre o acompanhamento desta temática no País.
As dimensões tratadas são recomendações da Comissão para o Desenvolvimento
Sustentável (CDS) da Organização das Nações Unidas – ONU, com adaptações à
realidade brasileira.
Desde 2002 o órgão vem viabilizando o acesso a informações de temas
importantes para o desenvolvimento e, segundo afirma, constituiu o ponto de partida
para elaboração dos indicadores de desenvolvimento sustentável para o Brasil. São
instrumentos relevantes para a realização de estudos sobre a avaliação do progresso
relacionado à sustentabilidade (IBGE, 2015).
O IBGE adota quatro dimensões para o desenvolvimento sustentável. A
dimensão ambiental trata dos fatores de pressão e impacto, e está relacionada aos
objetivos de preservação e conservação do meio ambiente, considerados fundamentais
para a qualidade de vida das gerações atuais e em benefício das gerações futuras. Essas
questões aparecem organizadas nos temas atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares e
áreas costeiras, biodiversidade e saneamento. A dimensão social corresponde aos
objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida
e a justiça social. Temas como população, trabalho e rendimento, saúde, educação,
habitação e segurança, nível educacional, a distribuição da renda, as questões ligadas à
equidade e às condições de vida da população, também são extremamente relevantes,
apontando o sentido de sua evolução. A dimensão econômica trata de questões
relacionadas ao uso e esgotamento dos recursos naturais, que passa pela produção e
gerenciamento de resíduos. As formas e uso de energia e ao desempenho
macroeconômico e financeiro do País. É a dimensão que busca atingir a eficiência no
processo de produção em qualquer atividade, bem como modificar as composições de
consumo para direcioná-las a uma reprodução econômica sustentável de longo prazo.
Índices como PIB per capita, taxa de investimento, consumo de energia per capita,
intensidade energética, participação das fontes renováveis na oferta de energia, estão
entre os principais itens da dimensão econômica. A dimensão institucional diz respeito
à orientação política, capacidade e esforço despendido por governos e sociedade na
busca das mudanças requeridas para uma efetiva implementação do desenvolvimento
sustentável (IBGE, 2015).
Muitos debates têm surgido acerca da questão ambiental e os limites do
crescimento econômico, esta problemática está no cerne das discussões sobre o futuro
da humanidade. De tal maneira que, medidas para promover o verdadeiro
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desenvolvimento sustentável serão de grande desafio para este milênio. Neste sentido,
em termos de geração de eletricidade, a energia eólica pode dá um salto neste sentido.
No caso específico do Brasil e, em especial o Nordeste, as formas de geração de
energia elétrica têm enorme potencial, em especial, a eólica e a hídrica, as quais
planejadas em conjunto, podem fornecer ao país uma das melhores formas de gerar
eletricidade do mundo.
Souza (2010) em sua pesquisa avaliou a atividade eólica no Nordeste brasileiro,
sob o olhar de cinco dimensões da sustentabilidade, como alternativa para a geração de
eletricidade e levando em consideração as perspectivas de mudanças climáticas
(SOUZA, 2010). O autor avaliou os possíveis impactos das mudanças climáticas globais
no Nordeste a partir da concentração de gás de carbono, de gás metano e de óxido
nitroso na atmosfera, que pode ter conseqüências negativas importantes, como aumento
da temperatura global, disponibilidade de água, produção de alimentos, entre outros.
Segundo o autor as mudanças do clima tenderão a afetar o Nordeste na redução
das chuvas com aumento da temperatura até o final do deste século. Por ser uma região
bastante heterogênea, tanto do ponto de vista natural quanto socioeconômico, as
mudanças do clima podem afetá-la de forma radical, sendo o Semiárido, com
predominância do bioma caatinga, a região que deverá enfrentar as transformações mais
drásticas (SOUZA, 2010).
Assim, a energia eólica além de ser uma fonte renovável na geração de
eletricidade e não emitir gases poluentes na atmosfera, também pode se tornar num
importante instrumento mitigação dos efeitos das mudanças do clima projetados para a
região Nordeste.
A seguir há um quadro resumo a partir das informações de Souza (2010)
mostrando as cinco dimensões a serem atingidas rumo a um „novo desenvolvimento‟, a
saber: a dimensão ecológica/ambiental, energética/estratégica, econômica, social,
territorial e cultural. O Quadro 3 a seguir sistematiza estas dimensões (Ibdem, p. 135138).
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DIMENSÃO ECOLÓGICA


Redução da poluição do ar, contaminação dos recursos hídricos e do solo e
perda de biodiversidade;



Limitação das emissões de gases do efeito estufa;



Substituição de recursos energéticos não renováveis;



Incremento da participação de fontes alternativas;



Desenvolvimento de tecnologias novas e renováveis; e



Promoção de educação ambiental.
DIMENSÃO ECONÔMICA/ESTRATÉGICA



Aumento da oferta de energia elétrica em função da demanda;



Incremento das reservas energéticas em relação à produção total de energia;



Promoção de eficiência energética;



Grau de independência energética;



Capacitação tecnológica das indústrias de equipamentos para geração de
energia; e



Modicidade tarifária.
DIMENSÃO SOCIAL



Geração de emprego e renda;



Aumento dos índices de eletrificação e qualidade do serviço;



Participação da sociedade civil na tomada de decisões energéticas; e



Capacitação de recursos humanos.
DIMENSÃO TERRITORIAL



Equidade entre regiões;



Promoção de desenvolvimento local; e



Diminuição do êxodo rural.
DIMENSÃO CULTURAL



Aumento do uso de fontes endógenas de energia;
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Equilíbrio entre tradição e inovação;



Difusão tecnológica;



Promoção de educação ambiental; e



Aumento da confiança da população em energias alternativas.

Quadro 5: Dimensões da sustentabilidade da energia eólica no Nordeste do Brasil diante das perspectivas
de mudanças climáticas
Fonte: Elaboração própria a partir de SOUZA, 2010, p. 75-133.

Dentro desta perspectiva das cinco dimensões da sustentabilidade, a energia
eólica apresenta vantagens e desvantagens como alternativa de geração elétrica para a
região Nordeste. Com base em Souza (2010, p. 135-138), tais dimensões incluem
questões como as que seguem:
Dimensão ecológica: há aspectos relacionados ao impacto visual negativo dos
aerogeradores, sobretudo no litoral, por questões do visual das praias e paisagens,
emissão de ruído e interferência na migração dos pássaros. Estas são questões que
devem ser equacionadas no início do projeto e no licenciamento ambiental (Souza,
2010; Terciote, 2002). Por outro lado, quando comparada a outras formas de geração de
eletricidade, a eólica apresenta o menor impacto ambiental. O incentivo à eólica
possibilita a substituição de recursos energéticos não renováveis, pois o seu insumo é
vento, que se apresenta de forma abundante e inesgotável, apesar de ser sazonal, isto é,
oscila em intensidade.
Dimensão econômica/estratégica: a energia eólica é complementar às
hidrelétricas, já que no Nordeste praticamente não há mais para onde se expandir. As
eólicas são de rápida implantação, com possibilidade de ampliações graduais, pois leva
entre 18 e 24 meses para entrar em operação, enquanto que uma hidrelétrica leva 5 anos
(Souza, 2010; Terciote, 2002). Também há possibilidade de desenvolvimento de uma
indústria de aerogeradores para o Nordeste, bem como investimentos em P&D e/ou
CT&I. Souza (2010) acrescenta ainda que num cenário aquecimento global as
perspectivas para expansão da energia eólica são favoráveis.
Dimensão social: geralmente a geração de eletricidade é intensiva em capital.
Logo, a geração de empregos é pequena. No entanto, a atividade eólica aparece como
uma das mais promissoras na geração de empregos diretos (Souza, 2010). Dentre as
vantagens o autor cita a melhoria da qualidade de vida local a partir do arrendamento da
terra. Além do que a atividade eólica não compromete as atividades rurais (a renda do
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arrendamento pode complementar a da atividade rural). Souza (2010) também destaca
que o incentivo a energia eólica passa também pela capacitação das pessoas das
localidades, bem como a melhoria da qualidade de vida da população local depende de
políticas nacionais de incentivo às eólicas complementadas por políticas locais.
Dimensão territorial: Souza (2010) chama atenção para a alteração no regime
dos ventos, sinalizando uma maior intensidade para o litoral nordestino, em decorrência
das mudanças climáticas. Para o autor, a energia eólica é uma alternativa para auxiliar
na promoção do desenvolvimento local, que pode ajudar na diminuição da emigração
para os centros urbanos. Contudo, a sua maior efetividade depende da implantação das
fábricas de componentes eólicos próximas aos locais dos parques (SOUZA, 2010, p,
137). O incentivo a atração de indústrias é ainda maior diante de perspectivas futuras de
redução de áreas agropecuárias e, consequentemente, de maior intensidade nas
migrações em decorrência das mudanças do clima (SOUZA, 2010).
Dimensão cultural: Segundo Souza (2010, p. 138), o incentivo a energia eólica
intensifica o uso de “fontes endógenas de energia”. Ademais, “a imagem das eólicas
está culturalmente ligada à proteção do meio ambiente”, podendo ainda ser mais
aproveitada em programas de educação ambiental. Também acrescenta que é uma
oportunidade de “difusão tecnológica, cooperação internacional e aceleração da
confiança da população em energias alternativas”. O autor também adverte que “há
risco de se criar certa aversão, tendo em vista que os valores contratados no PROINFA
resultam em acréscimos nas contas de energia”.
Como é possível observar, o uso da energia eólica se destaca como fonte de
geração de eletricidade por ser renovável, por ajudar a diminuir a emissão de gases
poluentes na atmosfera, por ter perspectivas de geração de emprego e renda, entre
outros benefícios. Somam-se a isso tudo, as motivações ambientais, cultuais, sociais,
territoriais, econômicas e tecnológicas na busca de uma verdadeira revolução
sustentável, em especial, a eólica, que gera para o Nordeste uma expectativa de
desenvolvimento da indústria eólica, com integração de toda cadeia produtiva do setor.

3.6 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Ao realizar uma investigação histórica sobre nascimento e desenvolvimento da
energia eólica como fonte geradora de eletricidade, verifica-se que a atividade eólica
vem crescendo fortemente como fonte alternativa de geração de energia. Momentos
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conjunturais na economia e no mundo, como as duas grandes guerras mundiais e as
duas crises do petróleo nos anos 1970, foram fundamentais para a evolução da
tecnologia e o desenvolvimento do setor eólico. Isso foi possível porque alguns países
que tinham poucas ou nenhuma reserva em recursos energéticos, basicamente
combustíveis fósseis, investiram em P&D com apoio institucional para diminuir a
dependência daqueles insumos tradicionais e tornar a energia eólica viável
economicamente. O objetivo era garantir o suprimento de eletricidade, pois caso
contrário toda a máquina produtiva do sistema capitalista iria parar e, por conseguinte,
colapsar a economia.
Neste sentido, por apresentar características de fonte renovável a energia eólica
se transformou, recentemente, numa alternativa frente às crescentes preocupações com o
meio ambiente e as emissões de CO2 na atmosfera, causadores do aquecimento global.
Neste esforço, diversos países investem e incentivam o setor eólico com objetivo de
buscarem soluções eficientes para o novo paradigma de produção capitalista baseado
numa produção menos agressiva aos recursos naturais do planeta, vislumbrando
inclusive uma perspectiva de sustentabilidade ambiental.
Diante desta perspectiva histórica, vários países como Dinamarca, EUA,
Alemanha, entre outros, criaram um ambiente institucional favorável para estimular o
desenvolvimento do setor eólico, através das políticas públicas de incentivo à produção
e da criação de um novo segmento industrial.
Vale ressaltar que no mundo há uma propagação da ideia de que o investimento
em energia eólica está vinculado à questão ambiental. Porém, historicamente, o que se
verifica é que a principal causa dos investimentos em fontes renováveis, como a eólica,
é para reduzir a dependência por combustíveis fósseis. Afinal, há no mundo um
crescente consenso de que as reservas de combustíveis fósseis são finitas. Ademais, as
principais reservas de petróleo se encontram no Oriente Médio, região instável
geopoliticamente. Disto resulta que qualquer evento político e/ou econômico
instabilizador na região pode gerar oscilações de preço da commodity petróleo.
Um aspecto importante da energia eólica é que ela apresenta outros benefícios,
que vai além da produção de eletricidade. Ou seja, o setor eólico possibilita o
desenvolvimento de um novo segmento industrial e tecnológico, com benefícios para
geração de emprego, renda e baixo impacto ambiental.
No caso brasileiro, em que a matriz elétrica está em processo de diversificação
das fontes de geração, inserir a fonte eólica na produção de energia é uma solução
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viável para suprir a demanda crescente por energia. No entanto, não basta apenas
incentivar a produção de energia por fonte eólica, é preciso investir na tecnologia
industrial, abrir parcerias com instituições e empresas líderes, ambos voltados para
acumular conhecimento e progredir tecnologicamente, redesenhar o modelo logístico
pró-compras de equipamentos nacionais, eficientes e com preço justo, dentre outros,
numa tentativa de buscar um vetor de desenvolvimento. Caso contrário o país
continuará sendo dependente da tecnologia estrangeira.
Nas páginas anteriores viu-se um que conjunto formado por políticas públicas
(políticas de incentivo bem articulado) e envolvimento institucional foi fundamental
para o processo de aprendizado tecnológico do setor eólico nos países líderes. Esses
incentivaram a produção de eletricidade por fonte eólica de forma pioneira e,
atualmente, alcançaram não apenas grandes volumes produtivos, como também, o
domínio tecnológico de sistemas de inovações com constantes melhorias. Assim, depois
de estruturar seus mercados internos, esses países buscam oportunidade de negócios em
outros países, como os emergentes, que ainda não dispõem de competitividade e baixo
aprendizado no setor.
O Brasil, dado o recurso eólico extraordinário, que complementa à fonte hídrica,
introduziu políticas públicas de incentivo à produção, que vem resultando em maior
participação da eólica na matriz elétrica a cada ano. Dessa forma, o país tem avançado
na implementação da cadeia produtiva da atividade eólica no seu território, mas com
capacidade produtiva limitada quanto ao fornecimento de equipamentos eólicos,
predominância de empresas estrangeiras e importação dos componentes mais intensivos
em tecnologia.
Por fim, o Nordeste, por apresentar maior potencial, vislumbra oportunidades de
geração de novos conhecimentos científicos e tecnológicos para a região, que seriam
imprescindíveis para mudar a estrutura tecnológica deficitária que existe na região. Por
outro lado, os complexos industriais estrangeiros que estão se instalando na região
podem contribuir para tornar mais diversificada a sua estrutura produtiva, pois a
exploração da produção ainda está no começo e não há, no momento, como prever
como será o desenvolvimento em longo prazo da energia eólica no Rio Grande do
Norte, Nordeste e Brasil, até porque o país está apenas no começo da sua curva de
aprendizado no setor.
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4. MEDOTOLOGIA
A metodologia aplicada nesta Dissertação de Mestrado contempla uma pesquisa
secundária e de campo.
A revisão bibliográfica investiga primeiramente os efeitos, ao longo do tempo,
das ações do Estado na trajetória evolutiva do setor elétrico brasileiro, com o objetivo
de levantar informações que permitam entender a inserção da energia eólica na matriz
elétrica a partir dos anos 2000. Num segundo momento, a pesquisa caracteriza a
expansão do setor eólico na matriz elétrica nacional, destacando o Nordeste, por ser a
região com maior potencial do país e dando ênfase ao Rio Grande do Norte, por ser um
dos estados que apresentam grande potencial eólico do país e, por essa razão, é também
um dos que mais recebe investimentos na expansão do setor eólico.
Ao enfatizar o Rio Grande do Norte, a pesquisa busca correlacionar essa nova
atividade econômica como sendo um dos vetores do desenvolvimento econômico do
estado. Esta correlação é justificada pelo cenário de subdesenvolvimento que o estado
apresenta ao longo da sua história. Ao receber grandes investimentos do setor eólico,
que é caracterizado por ser de alta tecnologia, o RN pode aproveitar essa conjuntura e
modificar a estrutura produtiva da sua economia e, por extensão, a realidade
socioeconômica.
Assim, mesmo que os incentivos e investimentos à produção de energia eólica,
em sua essência, sejam para produzir eletricidade, o setor eólico apresenta toda uma
cadeia produtiva (bens e serviços) que pode ajudar o RN a modificar sua estrutura
produtiva e a infraestrutura de conhecimento, com possíveis transbordamentos sobre o
desenvolvimento local/estadual. De modo que, a pesquisa propõe a hipótese de que, a
energia eólica pode ser um dos vetores do desenvolvimento do RN através da
internalização, tanto quanto possível, desta cadeia produtiva.
Para avançar e alcançar os fins propostos nesta pesquisa é necessário utilizar, em
segundo lugar, alguns métodos de procedimento. De acordo com LAKATOS;
MARCONI (2003) estes métodos seriam as etapas mais concretas da investigação (da
pesquisa), com a finalidade de explicar os fenômenos e objetos menos abstratos.
Neste sentido, esta pesquisa utiliza o método histórico com técnicas de
procedimento bibliográfico e documental sobre a formação e evolução histórica do setor
elétrico brasileiro para entender como e por que a energia eólica se insere na matriz
elétrica. Em seguida, admitindo a importância da atividade eólica para o Nordeste e, em
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específico, para estado do RN, este trabalho acadêmico realiza uma pesquisa secundária
e de campo, a fim de caracterizar e compreender o desenvolvimento e desafios do setor
eólico no estado. A pesquisa de campo é feita coletando dados primários junto aos
agentes econômicos envolvidos com a atividade eólica, como empresas e/ou suas
representações, bem como com agentes institucionais (governos, entidades de
regulação, de representação, de apoio/promoção).

4.1 TIPO DE PESQUISA

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, esta pesquisa o aborda
de forma qualitativa. A pesquisa qualitativa caracteriza-se por não usar, essencialmente,
procedimentos estatísticos ou outros meios para quantificar o resultado da pesquisa.
Dessa forma, Lakatos; Marconi (2003) explicam que esse tipo de abordagem
busca analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do
fenômeno social estudado (LAKATOS; MARCONI, 2003).
Quanto aos objetivos, esta pesquisa é do tipo exploratória e descritiva. Para Gil
(2007) a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com
o problema (deixá-lo explícito ou até mesmo construir hipóteses). Pode envolver
levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências com o
problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão.
Assim, usar a pesquisa exploratória para este estudo ajuda a aumentar o
conhecimento e a experiência do pesquisador sobre setor eólico, pois é uma atividade
relativamente recente que figura no cenário econômico brasileiro. Logo, esta pesquisa
pode contribuir para futuras pesquisas ou estudos sobre a energia eólica.

4.2 AMOSTRA
Gil (2007) declara que nas pesquisas sociais é muito frequente trabalhar com
uma pequena parte dos elementos que compõem o universo, sobretudo nas pesquisas
designadas como levantamento ou experimentos (GIL, 2007).
Os agentes econômicos e institucionais inicialmente sugeridos e convidados para
participar da pesquisa de campo foram os 08 (oito) abaixo listados.


A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte – FIERN



O Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia do RN – CERNE
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A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – SEDEC/RN



O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e do Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte – IDEMA



O Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER)



A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN (Pró-Reitoria de
Pesquisa)



O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
– IFRN (Pró-Reitoria de Pesquisa)



O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
Alguns destes atores (04) não disponibilizaram em tempo as respostas do

questionário previamente entregue, a despeito dos contatos realizados (pessoalmente e
por telefone), do interesse demonstrado e da informação de que não poderiam responder
naquele momento, mas que enviariam muito em breve as respostas por e-mail.
Neste sentido, segue a lista das entidades/representantes que efetivamente
responderam às questões sobre o setor eólico no RN.


Otomar

Lopes

Cardoso

Júnior,

Secretário

Adjunto da

Secretaria

do

Desenvolvimento Econômico do Estado do RN – SEDEC;


Darlan Emanoel Silva dos Santos, Pesquisador do Laboratório de Mapas e
Dados de Recursos Energéticos (LMD) – CTGAS-ER;



Edilton de Oliveira Cavalcanti da Unidade de Desenvolvimento da Indústria –
SEBRAE/RN;



Renato Samuel Barbosa de Araújo – Prof. Dr. do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN

4.3 INSTRUMENTOS
As entrevistas foram realizadas com importantes agentes envolvidos e com
experiência com o setor eólico no RN, visando levantar informações sobre os desafios e
perspectivas deste setor para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. O roteiro com
as perguntas encontram-se a seguir. As respostas das entrevistas estão sistematizadas no
item 5.4 (PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO SETOR NO RIO GRANDE DO
NORTE: A VOZ DOS ATORES).
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ROTEIRO I
Entrevista com Agentes Econômicos e Institucionais ligados ao Setor Eólico do RN

1. O Sr(a) acredita que o setor eólico é um vetor de desenvolvimento para o Rio
Grande do Norte, ou seja, é um dos pilares para o desenvolvimento do estado?
(Justifique a sua resposta indicando os impactos efetivos e/ou potenciais do setor
sobre a economia e o desenvolvimento do estado).
2. Quais são os principais desafios/gargalos do setor eólico no RN (CT&I,
logísticos, financeiros, produtivos, políticos, mão-de-obra, dentre outros)?
3. Qual o lugar do RN no atual estágio de desenvolvimento do setor eólico no
Nordeste, especialmente quando comparado aos estados do CE e BA?! O que
justifica esta posição do RN em relação CE e BA?
4. O que fazer para internalizar, tanto quanto possível, a cadeia produtiva da
energia eólica no RN? (Comparar com o grau de internalização já alcançado pela
BA e CE)
5. Quais políticas/ações/programas públicas (federais, estaduais e/ou municipais), e
privadas, melhorariam a competitividade, a posição e os impactos do setor
eólico sobre o desenvolvimento do RN?

ROTEIRO II
Instituições de Ensino e Pesquisa (Pró-Reitorias de Pesquisa da UFRN, IFRN e o
CT Gás)
1. Como a entidade vem participando do esforço de pesquisa, geração de
conhecimentos (produtos ou processos) e/ou difusão de conhecimentos
relacionados

ao setor eólico do Rio Grande do Norte?

Cite ou liste os

principais projetos/pesquisas (em curso ou já realizados) relacionados ao tema e
as formas de participação da entidade: programas de pós graduação, graduação,
grupos/bases de pesquisa, convênios, parcerias envolvidos com pesquisas
relacionadas ao setor eólico do Rio Grande do Norte.
2. Em termos de CT&I o que a entidade julga estar faltando para a internalização
da cadeia produtiva do setor no RN, ou ainda, para um melhor encadeamento de
atividades no estado ou enraizamento dos ganhos no estado? Qual o papel da
entidade na superação deste desafio?
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3. Em relação aos demais centros de ensino e pesquisa localizados no Nordeste,
particularmente CE e BA, qual o lugar desta entidade pesquisa, geração de
novos conhecimentos (produtos ou processos) e/ou difusão de conhecimento
relacionados ao setor eólico? Ótimo, bom, regular, insuficiente (Justifique a sua
resposta). Fazer a mesma comparação em relação às regiões mais desenvolvidas
do país.
4. Quais as principais demandas/reivindicações desta entidade aos governos
(federal, estadual, municipal), empresas do setor eólico e ou demais agências
públicas, privadas ou mistas (MMA, INCRA, SECRETARIAS, IDEMA,
BANCO DO BRASIL, SEBRAE, OUTRAS), diretamente ou indiretamente
relacionadas ao setor eólico? Quais são as principais necessidades da entidade
para melhor realizar o seu papel de ensino e/ou pesquisa?!
5. Quais as perspectivas da CT&I desenvolvida na entidade relacionada ao setor
eólico e quais os impactos sobre a entidade, bem como sobre o desenvolvimento
do Rio Grande do Norte de uma maneira mais geral?

4.4 PROCEDIMENTOS/TRATAMENTO DOS DADOS

Considerando que a pesquisa é qualitativa, os dados primários coletados sob a
forma de entrevista receberam como tratamento a análise do discurso do entrevistado, a
partir da ênfase desta parte da pesquisa que é a caracterização, desafios e perspectivas
do setor eólico no RN.
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5. EVOLUÇÃO E DESEMPENHO RECENTE DO SETOR DE ENERGIA
EÓLICA NO RIO GRANDE DO NORTE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

5.1 ORIGEM E PERFIL DO SETOR EÓLICO NO RIO GRANDE DO NORTE
O estado do Rio Grande do Norte possui uma área de 52.796,791 km 2, que
corresponde a 0,62% do território brasileiro. De acordo com os dados do Censo de 2010
a população residente no estado foi de 3.168.027 milhões de pessoas, desse total
aproximadamente que 77,8% se encontram situação de domicílio urbano e 22,2% em
domicílios rurais. Já a capital do estado, a cidade de Natal, possui uma população de
803.739 mil habitantes (IBGE, 2010).
No que diz respeito à subdivisão geográfica do RN, há quatro mesorregiões que
possuem particularidades que as distingue, especialmente no diz respeito à estrutura
socioeconômica. Como ilustrado na figura abaixo, estas mesorregiões se dividem em
quatro: Leste Potiguar, Oeste Potiguar, Central Potiguar, Agreste Potiguar.

Figura 4: Divisão segundo as Mesorregiões do Rio Grande do Norte
Fonte: Elaboração própria a partir do software TerraView

Quanto às características econômicas, duas mesorregiões se sobressaem no
estado, são estas: a Leste Potiguar, que concentra grande parte das atividades
administrativas, bem como o setor terciário da economia; Mesorregião Oeste Potiguar
que é a segunda mais populosa do RN e possui grande influência do município de
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Mossoró, especialmente pelo desenvolvimento das atividades relacionadas à mineração
e fruticultura irrigada, ao longo das últimas décadas.
O Rio Grande do Norte, localizado no extremo nordeste do Brasil, situa-se numa
localização geográfica favorável com extenso litoral na ordem de 400 km, apresentando
uma grande área de dunas e formações arenosas, orientadas segundo a direção dos
ventos alísios. Tais itens são favoráveis à ocorrência de ventos intensos e constantes
vindos do oceano atlântico, na qual sua formação não encontram obstáculos, resultando
em ventos com pouca variabilidade e elevadas velocidades no litoral potiguar
(COSERN, 2003; MENDONÇA & DANNI-OLIVEIRA, 2007).
A energia dos ventos é uma farta fonte de energia renovável e presente em quase
todos os lugares, sendo mais abundante em uns que em outros. A energia eólica é
definida como a energia cinética contida nas massas de ar em movimento (ventos).
Estes se formam devido às regiões tropicais receberem maior incidência de raios solares
quase que perpendicularmente, enquanto as regiões dos polos ficam mais frias. O ar
quente (menos denso), então, tende a subir para os polos, o que resulta nas correntes de
ventos.
Dessa forma, o RN, que possui uma posição geográfica privilegiada, apresenta
grande potencial eólico, tanto no litoral quanto no interior. Os ventos mais intensos
situam-se nas regiões ao longo do litoral, principalmente no norte e nordeste do estado
e, também, nas áreas elevadas a nordeste e regiões serranas (COSERN, 2003). Nos
dados sobre a velocidade dos ventos encontrados no Atlas do Setor Eólico do RN, as
médias anuais situaram-se entre 6m/s e 9m/s, considerando torres eólicas de 50m, 75m e
100m. Os resultados finais apontaram para um potencial instalável de 9,6 GW com
aerogerador de 50m; 19,4 GW a 75m e 27,1 GW a 100m, considerando regiões com
ventos iguais ou superiores a 7,0m/s (COSERN, 2003).
Dessa feita, o Rio Grande do Norte possui uma das maiores matrizes eólicas do
País com vento abundante, insumo essencial para geração de energia elétrica. Essa
constatação só foi possível graças a um projeto de P&D elaborado pela Companhia
Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), entre 2002 e 2003, que instalou torres
anemométricas em regiões e/ou locais estratégicos do Estado tanto no litoral quanto no
interior, com o objetivo de mapear o potencial eólico. Ao todo foram instaladas 8 torres
anemométricas de 48 metros de altura distribuídas nos municípios de Pedra Grande,
Guamaré, Touros, Porto do Mangue (localizados na faixa litorânea) e Tabatinga
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(extremo leste do território). E, adentrando no território em Lagoa Nova (Seridó), Serra
do Mel (oeste potiguar) e São Miguel (alto oeste do estado) (COSERN, 2003).
O

mapeamento

dessas

áreas

apontou

como

resultados

ventos

predominantemente alísios, atuantes em todo planeta e de considerável constância.
Contudo, ao longo do ano, esses ventos se revelaram sazonais. Os ventos mais intensos
ocorrem entre o final do inverno e o início da primavera (entre os meses de agosto e
novembro) e os ventos mais amenos entre fevereiro e maio. Os resultados também
revelaram que a 50 m de altura, ventos a partir de 6 m/s já são tecnicamente viáveis a
colocar uma turbina eólica em operação e ventos com velocidades iguais ou superiores
a 7,0 m/s, também a uma altura de 50 m, varrem uma área de 6.375 km² com uma média
de ocupação de 1,5 MW/km, aproximadamente e um fator de capacidade de produção
de 0,47, que permite ao RN alcançar uma geração de energia eólica de 613 GWh
(COSERN, 2003; MACEDO, 2015).

Mapa 4: Mapa do RN com áreas com maior potencial eólico
Fonte: COSERN, 2003

Conforme o Mapa 4, as áreas do Rio Grande do Norte com maior potencial,
considerando uma altura de 50m, são:


Área 1: Nordeste do estado, com velocidades médias anuais entre 8,0 m/s e 8,5
m/s na área litorânea, com destaque para os municípios de Touros, São Miguel
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do Gostoso e Pedra Grande e na microrregião do baixo verde, sobretudo
Parazinho, João Câmara e Jandaíra;


Área 2: Litoral oeste, com velocidades médias anuais acima de 8,0 m/s nas
melhores áreas, com destaque para Areia Branca, Tibau e Porto do Mangue; e,



Área 3: Região serrana com 700 m de altitude apresentando velocidades médias
anuais de 8,0 m/s, destaque para Bodó, Lagoa Nova e Tenente Laurentino Cruz.

Diante desse potencial, essas áreas são as mais aproveitadas na instalação de
parques eólicos, desde o início das políticas de incentivo à produção, como o Proinfa e
os leilões de energia.
Porém, a primeira experiência no uso da energia eólica no RN foi no município
de Macau, em 2004, com um projeto desenvolvido pela Petrobras. A primeira usina
eólica do estado proporcionou o abastecimento de energia elétrica das duas plataformas
de petróleo da empresa na região (CRESESB, 2004). A estatal inova com esse projeto
ao sinalizar uma busca por fontes renováveis de energia, bem como um
desenvolvimento sustentável. O parque eólico contém três aerogeradores de 600 kW de
potência, instalados em parceria com a Wobben WindPower19.
Já em 2006, o segundo parque eólico do RN é inaugurado na cidade de Rio do
Fogo, no distrito dede Zumbi, com potência de 51 MW de propriedade da
ENERBRASIL (Energias Renováveis do Brasil Ltda), subsidiária do grupo espanhol
Iberdrola Renovables S.A.
Entre 2010 e 2011, o RN inaugura o seu terceiro empreendimento eólico no
município de Guamaré. Os parques eólicos Alegria I e II, que é, em conjunto, o terceiro
maior parque em operação do país com potência instalada de 151.6 MW, energia
suficiente para suprir a demanda de 200 mil residências, além de contribuir com o meio
ambiente, pois não emite cerca de 120 mil toneladas de CO2 por ano na atmosfera.
Como é possível observar o Rio Grande do Norte vem se destacando na atração
de parques para seu território, o que pressupõe a implementação de políticas de

19

“A Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda. é a primeira fabricante de aerogeradores (turbinas
eólicas) de grande porte da América do Sul, foi instalada no Brasil em Dezembro de 1995. Foi criada para
produzir componentes e aerogeradores para o mercado interno e exportação, além de projetar, instalar e
prestar serviços de assistência técnica para Usinas Eólicas. É também, a primeira produtora independente
de energia elétrica, oriunda de fonte eólica, autorizada pela ANEEL, com 4 usinas próprias em operação,
sendo 3 delas com mais de 15 anos de operação. [...] A Wobben possui 3 unidades fabris, sendo 1 em
Sorocaba/SP (pás e geradores), 1 no Pecém/CE (pás) e 1 em Juazeiro/BA (torres de concreto)”. (Extraído
de: http://www.wobben.com.br/empresa/wobben/apresentacao-da-empresa/).
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incentivo, fundamental para consolidar a energia eólica e outras fontes renováveis de
energia no mercado nacional.
Partindo desta premissa Macedo (2015, p. 265) destaca a importância das
políticas de incentivo para consolidação da energia eólica no Brasil, “mas se destaca,
sobretudo, um aspecto importante que é o desenvolvimento da energia elétrica nos
Estados, configurando um processo de valorização dos espaços (...)”.
Assim, diante da necessidade do país diversificar a matriz sem perder sua
característica, que é renovável e de pouca emissão de CO2, os estados “redefinem seu
papel dentro da lógica de elaboração de um planejamento mais condizente com a
realidade hídrica e socioambiental (...)” (MACEDO, 2015, p. 266).
Por isso a importância de políticas específicas que podem gerar uma estabilidade
sazonal na capacidade produtiva. Neste sentido Macedo (2015) também chama a
atenção para um PROINFA regional, que pode permitir essa estabilidade a partir da
contribuição regional na produção de energia elétrica e adverte que esta deve tornar-se
uma política de Estado e a energia eólica uma política de desenvolvimento das
economias locais.
De acordo com Ministério de Minas e Energia – MME (2009), o Rio Grande do
Norte tem, atualmente, dois projetos contratos no Proinfa: Parque eólico Alegria I e II e
Parque eólico Rio do Fogo.
Os leilões também possibilitam a oportunidade de inserção da energia eólica no
SEB através da contratação da energia pelo critério do menor preço da tarifa, de modo
que essa política preza pela competitividade na expansão da matriz elétrica. Macedo
(2015) também destaca o fato do Nordeste ser o principal recebedor dos projetos
contratados por meio dos leilões. Assim, assevera que existem três aspectos para atração
dos investimentos em energia eólica. Primeiro, o potencial em recursos eólico e o
Nordeste tem muito “vento”. Segundo, a infraestrutura para receber os investimentos,
além das linhas de transmissão para escoar a energia em potencial. Por fim, o aspecto da
capacidade eólica contratada, que hoje está em 5GW, suficiente para engendrar uma
cadeia produtiva (MACEDO, 2015).
Neste sentido, com enorme potencial, o início das instalações dos parques
eólicos no Rio Grande do Norte foi „ocupando‟ o litoral, principalmente, na costa
branca potiguar (Macau, Rio do Fogo, Guamaré) e no agreste (Parazinho e João
Câmera). Entretanto, nos últimos leilões houve uma tendência de espraiamento
territorial da atividade no estado, ou seja, há uma interiorização dos parques eólicos,
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explicado por três motivos: terras desregulamentadas e com baixo preço no interior,
valorização das terras a partir da implementação dos primeiros parques eólicos no litoral
e a legislação ambiental que ficou mais rigorosa na emissão das licenças para instalação
de parques eólicos no litoral.

5.2 PERFIL TÉCNICO, ECONÔMICO E TECNOLÓGICO DO SETOR EÓLICO NO
RIO GRANDE DO NORTE
As preocupações com a segurança energética e com as questões ambientais estão
no cerne da demanda crescente pelo desenvolvimento de energias renováveis e com
baixo impacto ambiental. A energia eólica ganha destaque no cenário mundial pelo seu
rápido crescimento e desenvolvimento da tecnologia.
Com investimentos em P&D as turbinas eólicas se desenvolveram rapidamente
desde a década de 1980 aos dias atuais. A geração em conhecimento, de tecnologia e
das técnicas de produção vêm se aperfeiçoando ao longo dos anos, de modo que a
produção de aerogeradores se mostra cada vez maior e mais eficiente. São
aerogeradores cada vez mais intensivos em tecnologia e com constantes inovações no
setor (sistemas avançados de transmissão, melhor aerodinâmica, estratégias de controle
e operação das turbinas, novos materiais, etc.) (Figura 5). Disto resulta melhorias no
desempenho e na confiabilidade dos equipamentos e vantagens tanto do ponto de vista
econômico quanto ambiental.

Figura 5: Evolução da potência dos aerogeradores
Fonte: CRESESB, 2010
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De modo geral, quanto maior o aerogerador maior será a potência gerada e,
consequentemente, maior energia é produzida e melhor serão aproveitadas as
infraestruturas elétricas e de construção civil (CASTRO, 2009).
Os aerogeradores são de alta tecnologia, cada vez maiores e têm controle
inteiramente automático, com software avançado e microprocessadores alimentados por
sensores duplos em todos os parâmetros relevantes do equipamento. Usualmente utilizase telemetria de dados para o monitoramento de operação e auxílio a
diagnósticos/manutenção (CRESESB, 2010). Logo, tem-se que os aerogeradores
instalados no RN seguem um alto padrão tecnológico dos equipamentos mundializados.
O projeto de construção é altamente técnico e começa pela etapa de prospecção
de viabilidade, que constitui de levantamento de áreas e de dados de vento com suporte
computacional. Necessita também de atividades de campo e equipe de variadas funções
para a escolha da área e dos pontos de medição. Em seguida são feitos os projetos
básicos e executivo, que servirão para a fase de início da construção do parque (GUIA
DO SETOR EÓLICO DO RN, 2015). A etapa seguinte é mitigar os riscos do negócio e
fundamentar os investimentos.
Depois é feito um estudo sobre os impactos ambientais, para conseguir o direito
de construção do parque eólico. No Rio Grande do Norte o Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA é
órgão ambiental competente para liberar ou não o início das obras. Este analisa o
relatório de impacto ambiental do empreendimento como premissa para a licença
ambiental.
Segundo informações do Guia do Setor Eólico do RN (2015) as etapas para
conseguir as licenças ambientais necessárias a um projeto eólico são:

Licença Prévia (LP): concedida na etapa preliminar do projeto;
contém os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas suas
fases de localização, instalação e operação, observando-se a viabilidade
ambiental do empreendimento nas fases subsequentes do licenciamento.

Licença de Instalação (LI): autoriza o início da implantação do
empreendimento, de acordo com as especificações constantes dos planos,
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental
e demais condicionantes.

Licença de Operação (LO): concedida após as verificações necessárias
para facultar o início da atividade requerida e o funcionamento de seus
equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas licenças
prévia e de instalação.

Licença de Regularização de Operação (LRO): destinada a disciplinar,
durante o processo de licenciamento ambiental, o funcionamento de
empreendimentos e atividades em operação e ainda não licenciados, sem
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prejuízo da responsabilidade administrativa cabível (GUIA DO SETOR
EÓLICO DO RN, 2015, P. 61). Trata-se de uma licença de caráter

corretivo e transitório.
Para determinar as localidades com potencial eólico exige-se a elaboração de um
estudo de sondagem com objetivo de otimizar a disponibilidade de vento. Cada
empreendimento precisa observar as restrições ambientais, sociais ou técnicas para não
gerar complicações futuras.
De acordo com o Guia do Setor Eólico RN (2015) a instrumentalização é
importantíssima para medir a qualidade do vento e analisar o potencial eólico da
localidade.
É imprescindível assegurar que a energia que será produzida no
empreendimento tenha a menor margem de erro possível previsto na
prospecção. Isso é muito importante no processo de financiamento de
parques eólicos que apresentam exigências específicas e criteriosas (GUIA
DO SETOR EÓLICO DO RN, 2015, p. 65).

Outras medidas são tomadas para a realização do projeto como sondagem do
solo, observando a topografia, os indícios da presença de aterros, afloramento rochoso,
minas d‟águas, entre outros (GUIA DO SETOR EÓLICO DO RN, 2015). É importante
observar também, para qualquer novo projeto, a disponibilidade de conexão à rede, que
é de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico, fator essencial para
expansão do SEB. Caso contrário, não adianta realizar o projeto se não há infraestrutura
de rede de conexão da energia nova.
Na sequencia vem a etapa de construção dos empreendimentos eólicos, que
demanda a maior parte dos bens e serviços da cadeia de produção. Conforme o Guia do
Setor Eólico do RN (2015), as etapas de construção de um parque eólico seguem
algumas diretrizes (estruturais).
Primeiro, há a necessidade de boa(s) estrada(s) de acesso ao local do
empreendimento, pois haverá transporte das pás, dos componentes da torres, da nacele,
do rotor e, por fim, do gerador. Segundo, é necessário fazer uma drenagem pluvial para
dá condições ao bom funcionamento das atividades durante as etapas de construção,
bem como após a finalização, pois preserva o acesso interno, principalmente, na fase de
operação e manutenção. Por fim, há o canteiro de obras e pátio de estocagem, que, em
geral, são estruturas provisórias (finalizadas as etapas tudo é desmontado com ações
posteriores de mitigação e compensação de impactos ambientais) (GUIA DO SETOR
EÓLICO DO RN, 2015).
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Assim, essa evolução tecnológica combinada com grandes investimentos no
setor eólico para a produção de energia elétrica vislumbra para o RN oportunidades em
diversas fases da construção de um parque. Além disso, também tem o potencial de
estimular atividades de pesquisa científica e tecnológica, qualificação profissional,
geração de emprego e renda, além dos benefícios ambientais frente às mudanças
climáticas.

5.3 LOCALIZAÇÃO E PERFIL ECONÔMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS QUE
ABRIGAM PARQUES EÓLICOS
O Rio Grande do Norte vem apresentando grande produção de energia por fonte
eólica. São 100 parques eólicos subdivididos em três categorias: aptos a operar,
operando em teste e operando comercialmente, com uma potencia de 2.779 MW.
Representando 32% da capacidade instalada do país e quase 70% em relação ao
Nordeste (BOLETIM DE DADOS ABEEÓLICA, 2016).
Contudo, nos últimos leilões o RN perdeu espaço para alguns estados do
Nordeste como, CE, PI, MA, PE e BA, principalmente este último. Mesmo assim, está
em segundo lugar em número de parques em construção e contratados, contando com 81
parques (potência de 2.100 MW), enquanto que a BA tem 171 parques (potência de
3.953MW) (BOLETIM DE DADOS ABEEÓLICA, 2016).
A seguir o mapa do Rio Grande do Norte com os principais municípios que
estão construindo ou ainda vão construir parques eólicos no estado nos próximos anos.
São vários municípios contemplados, a relação é: Bodó; Santana do Matos; Cerro Corá;
Lagoa Nova; Tenente Laurentino; São Vicente; Florânia (região central potiguar); Serra
do Mel;

Tibau; Areia Brana (litoral oeste); São Bento do Norte; Pedra Grande;

Parazinho; Rio do Fogo; Jandaíra; Touros; Caiçara do Norte; São Miguel do Gostoso e
João Câmara (litoral norte e baixo verde). (Banco de Informações da Geração da Aneel,
2016).
É interessante notar que há certa interiorização dos parques eólicos, abrangendo
áreas até então não exploradas. Porém, destaca-se ainda que esses novos municípios se
localizam justamente nas áreas que possuem maior potencial eólico do estado (ver mapa
eólico do RN, Mapa 4).
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Legenda:
Municípios com parques em operação, em construção e construção não iniciada;
Municípios com parques em operação e construção;
Municípios com parques em operação e construção não iniciada;
Municípios com parques eólicos em construção e construção não iniciada;
Municípios com parques somente em operação;
Município com parque em construção;
Municípios com parques em construção não iniciada.
Figura 6: Localização dos municípios com empreendimentos eólicos no RN (em operação; em
construção; e construção não iniciada).
Fonte: Elaboração própria a partir do software TerraView

A seguir estão sistematizados alguns dados e índices socioeconômicos dos
municípios que têm recebido ou que têm previsão de investimento na construção de
parques eólicos. O objetivo é sinalizar possíveis impactos socioeconômicos que esses
investimentos têm nas localidades ou municípios.
A tabela 7 traz a evolução do PIB (Produto Interno Bruto) desses municípios
entre os anos 2009 e 2010, época em que começam a operar alguns parques eólicos. Ao
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analisar o PIB nesse período, alguns municípios se destacam depois que receberam
investimentos do setor eólico na construção de parques. O ponto negativo é o
desempenho de Guamaré, que teve uma enorme que queda no PIB entre 2011 e 2013,
provavelmente explicada pela queda na atividade do petróleo.

Tabela 6: PIB de 2009 a 2013 dos municípios que têm parque eólico em construção ou construção não
iniciada
MUNICÍPIOS
2009
2010
2011
2012
2013
Areia Branca
Bodó

352.406
16.149

743.044
16.849

851.629
22.579

958.650
21.117

897.179
51.286

Brejinho

57.794

52.336

65.740

81.132

99.834

Caiçara do Norte

31.686

31.651

33.729

42.483

46.308

Ceará-Mirim

351.104

371.667

408.954

488.406

557.151

Cerro corá

50.112

54.828

58.234

58.942

72.394

Florânia

42.032

40.643

50.537

56.507

61.321

Galinhos

41.630

90.724

77.066

71.014

56.255

Guamaré

1.134.546

631.524

245.576

11.072

52.826

Jandaíra

26.550

30.749

37.567

42.528

42.948

Jardim de Angicos

12.721

14.349

16.095

17.100

20.317

João Câmara

146.633

164.579

197.022

250.305

387.062

Lagoa nova

54.677

60.137

85.819

107.285

300.112

Macau
Maxaranguape

350.881
45.652

651.668
54.008

777.746
59.847

935.515
65.440

924.703
82.856

Parazinho
Pedra Grande

20.216
21.114

21.271
23.413

90.955
30.546

322.523
42.025

181.113
38.257

Rio do Fogo
Santana do Matos

46.943
61.376

62.899
58.600

73.300
68.227

83.609
86.008

92.543
100.283

São Bento do Norte

20.075

26.133

31.686

36.002

37.277

São Miguel do Gostoso

48.082

44.697

52.695

57.721

64.229

São Vicente

25.931

26.955

32.959

40.236

43.871

Serra do Mel

63.793

78.901

122.498

122.591

115.136

Tenente Laurentino Cruz

25.926

26.601

33.543

36.073

39.561

Tibau

30.875

37.869

47.341

46.829

52.498

Touros

202.283

200.510

214.555

252.980

296.224

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do IBGE.

Dentre os municípios que receberam ou receberão investimentos em parques
eólicos, observa-se que Parazinho, Lagoa Nova, Macau, Rio do Fogo e João Câmara
apresentaram um crescimento significativo do PIB. Parazinho, por exemplo, apresentou
um enorme crescimento do seu PIB entre 2009 e 2012, saindo de 20 milhões de reais
para 322 milhões entre os anos citados (ver Gráfico 9). No entanto, no ano de 2013, o
município apresentou uma queda no PIB, explicada, provavelmente, pela conclusão da
montagem dos parques eólicos. Contudo, a expectativa é que o município volte a
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apresentar crescimento da sua economia, pois a cidade tem investimentos previstos na
construção de novos empreendimentos eólicos, que pode gerar rebatimentos em outros
setores da economia, como comércio e serviços.

1.000.000,00
900.000,00
MUNICÍPIOS

800.000,00

Lagoa nova

700.000,00
600.000,00

Macau

500.000,00
Parazinho

400.000,00
300.000,00

Rio do Fogo

200.000,00
João Câmara

100.000,00
0,00
2009

2010

2011

2012

2013

Gráfico 9: Evolução do PIB de Lagoa Nova, Macau, Parazinho, Rio do Fogo e João Câmera.
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE.

A tabela 7 mostra o perfil dos municípios com atividades de energia eólica no
Rio Grande do Norte, quanto à situação dos domicílios. Observa-se que
aproximadamente 78% da população do estado residem na área urbana das cidades,
enquanto 22,19% residem nas áreas rurais. Porém, os dados também mostram que todos
os municípios superam a média de população rural do Rio Grande do Norte (22,19%),
com destaque para: Tenente Laurentino Cruz (78,69%), Touros (74,52%) e Serra do
Mel (73,77%). Esta expressiva população na zona rural reforça a importância de
atividades econômicas nestes espaços, sendo a energia eólica uma das alternativas.
Tabela 7: População por situação de domicílio (urbano e rural) em municípios com investimentos em
parques eólicos em 2010
MUNICÍPIOS

POPULAÇÃO
URBANA
Total

Areia Branca
Bodó
Brejinho
Ceará-Mirim
Galinhos

20.317

(%)

POPULAÇÃO
RURAL
Total

POPULAÇÃO
TOTAL

(%)

80,26
57,44

4.998

19,74

25.315

1.032

8.925
35.494

77,09

42,56
22,91

11.577

52,09

2.652
32.647

1.238

57,34

921

1.393

47,91
42,66

2.425
68.141
2.159
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Guamaré

4.407

35,53

Jandaíra

3.954

58,14

7.997
2.847

22.657

70,30

6.801
21.966

48,64

João Câmara
Lagoa nova
Macau
Parazinho

64,47

12.404

9.570

41,86
29,70

6.801
32.227

7.182

51,36

13.983

75,87

6.988

24,13

28.954

1.708

35,25

4.845

2.360
6.311

67,03
62,74

3.521
10.059
13.809
2.975

3.137

64,75

Pedra Grande

1.161

32,97

Rio do Fogo

3.748

37,26

Santana do Matos

6.895

6.914

50,07

São Bento do Norte

1.937

65,11

São Miguel do Gostoso

1.038
4.131

49,93
34,89

2.698

47,65
26,23

4.539

Serra do Mel

52,35
73,77

1.152

21,31

Tenente Laurentino Cruz
Touros

7.589
4.254
23.167

7.922
25,48
2.464.991
703.036
RIO GRANDE DO NORTE
77,81
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do CENSO do IBGE 2010

78,69

8.670
10.287

74,52

5.406
31.089

22,19

3.168.027

Todos esses municípios têm contratos de construção de parques eólicos com
grandes volumes de investimento do setor eólico. Isso pode resultar em expansão do
número de emprego nos municípios nas diferentes atividades econômicas, tanto
diretamente quanto indiretamente, como, construção civil, comércio e serviços. Embora
não seja possível afirmar que o setor eólico alterou a distribuição do emprego formal
entre os setores da economia nestes municípios, não dá para descartar a presença desses
empregos relacionados a esta atividade naqueles municípios, ainda que, como ressaltado
por Souza (2010) anteriormente, a geração de eletricidade seja intensiva em capital,
implicando numa pequena criação de empregos.
Em se tratando do potencial de geração de emprego, de uma maneira geral o
maior volume de empregos relacionados à energia eólica ocorre na fase de “instalação e
descomissionamento de usinas”, que envolve atividades de “planejamento, gestão de
projetos, transporte e construção de usinas”, o que requer um “alto nível” de
especialização da mão de obra. Em seguida tem-se um volume médio de empregos
relacionados ao desenvolvimento tecnológico, “P&D e fabricação de equipamentos”, os
quais reivindicam “muito alta” especialização da mão de obra. Por fim, um volume
baixo de emprego ocorre nas atividades de operação e manutenção, que demandam um
nível “médio” de especialização dos empregos. (LLERA SASTRESA ET AL., 2010
apud SIMAS; PACCA, 2013, p. 103-104).
Assim, considerando o lugar do Rio Grande do Norte na cadeia produtiva de
energia eólica, corrobora-se com os desafios mencionados por Simas; Pacca (2013) para
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aumentar a geração de empregos locais, pois é necessário avançar no enfrentamento
dos desafios que o estado ainda apresenta: CT&I, qualificação de mão de obra, dentre
outros.
Para aumentar a geração de empregos locais, são necessárias duas
abordagens. A primeira é a busca por inovação, que ao trazer o
desenvolvimento tecnológico para o nível regional cria empregos estáveis e
de alta qualificação. A segunda abordagem é o investimento em capacitação
para aumentar o número de trabalhadores locais em instalação e
descomissionamento, com o fim de diminuir a quantidade de trabalhadores
trazidos de outros locais. O treinamento dos trabalhadores é um ponto-chave
para o desenvolvimento das energias renováveis: além de aumentar o volume
de mão de obra local, a qualificação se torna um ativo adicional para as
empresas, aumentando sua competitividade e favorecendo novas
oportunidades de investimento e negócios (Llera Sastresa et al., 2010). Ao
mesmo tempo, em razão de grande parte dos empregos gerados pela energia
eólica ser de caráter temporário, ou seja, no momento inicial do projeto, deve
haver políticas para aumentar ou pelo menos manter o volume de projetos
instalados a cada ano. (SIMAS; PACCA, 2013, p. 104)

Os autores reforçam ainda que a contribuição do setor eólico ao
desenvolvimento regional/local ocorre ao gerar empregos locais temporários, sobretudo
na fase de construção dos parques. Nesta fase, devido ao aumento do número de
trabalhadores nas localidades, aumenta também a demanda por bens e serviços na
vizinhança, como alimentação e hospedagem. De outra parte, as atividades de operação
dos parques, embora gerem menos empregos, estes são mais permanentes, pois
acompanham a “vida útil do empreedimento”. Além destes empregos diretos, também
são destacados os benefícios aos proprietários de terra onde os parques estão instalados,
por receberem uma renda mensal pelo arrendamento da terra, além da possibilidade de
coexistência com atividades econômicas como pecuária e agricultura. Por fim, ressaltam
que os muitos poços abertos para a construção dos parques “podem ser deixados para
consumo pela população local”, sendo exemplo o “Parque Eólico Morro dos Ventos, em
João Câmara, onde o poço aberto pela empresa e utilizado para a construção será
deixado para utilização da comunidade local, a ser administrado pela prefeitura”.
(Ibdem, p. 110-111).
Dito isto, calcula-se que até 2018 o Brasil deverá contratar 147 mil trabalhadores
para as atividades relacionadas à energia eólica no Brasil, 35 mil destes somente no Rio
Grande do Norte. (ABBEÓLICA apud TRIBUNA DO NORTE, 2014, p. 1).
Embora não seja especificidade do Brasil, tampouco do Rio Grande do Norte,
um “ponto crítico” do emprego nesta atividade refere-se à qualificação.
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No mundo, 6,5 milhões de pessoas estão trabalhando direta e indiretamente
com energias renováveis e questões relacionadas à educação e treinamento
são consideradas “pontos críticos para o emprego no setor” em todas as áreas.
Dado o rápido avanço da energia solar e eólica no mundo, o problema é mais
acentuado nessas duas indústrias e é nelas que exige maior foco. (AGÊNCIA
INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS - IRENA apud
TRIBUNA DO NORTE, 2014, p. 1)

Tais déficits de competência “estão criando gargalos para a implantação de
projetos em alguns países, podendo levar a excesso de custos, atrasos e cancelamentos,
além de instalações defeituosas”. (Ibdem, p. 1).
Embora inexista no Brasil ou Rio Grande do Norte um levantamento das
“carências de mão de obra no país”, as áreas mais demandados na atividade são:
Engenharia Elétrica e Civil, Especialidade em análise do vento, Especialidade na área
ambiental, Especialidade em regulação, Operadores de parque eólico, Arqueólogos,
Profissionais na área de logística. (TRIBUNA DO NORTE, 2014, p. 1).
No Rio Grande do Norte instituições públicas e privadas de ensino superior,
técnico e/ou profissionalizante (ex: UFRN, IFRN, UFERSA, Sistema S, CT-GÁS,
dentre outras) se esforçam para criar centros especializados, cursos, disciplinas e/ou
realizar pesquisas relacionadas à atividade, de maneira a diminuir o hiato de
qualificação e gerar empregos locais/regionais neste setor.

5.4 DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO SETOR NO RIO GRANDE DO NORTE: A
VOZ DOS ATORES
As páginas anteriores demonstram o potencial eólico do Rio Grande do Norte,
expressando, portanto, sua capacidade de produção de energia. Entretanto, fatores
limitantes também foram demonstrados, tendo como exemplo a incipiente na cadeia
produtiva.
Dessa forma, os atores entrevistados aclararam ainda mais os desafios e
oportunidades do setor eólico no estado. A seguir as principais falas e análises destes
agentes.
Diante dos desafios a enfrentar para desenvolver o setor eólico e este tornar-se
um vetor real de desenvolvimento para o estado, o Sr. Otomar Lopes Cardoso Júnior,
Secretário Adjunto da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado do RN,
responde dizendo que:
Sim, sem dúvida. Mas, com as novas perspectivas devemos atualizar a
temática para “energias renováveis” sobretudo em função dos investimentos
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em energia solar; o limite de novas energias na economia do Estado já
alargou esta fronteira, não sendo apenas expectativa, mas já realidade.
Vale lembrar que o Estado tinha pouco explorada suas potencialidades
econômicas,
fundamentados
exclusivamente
nas
dotações
geográficas/naturais: o ciclo do turismo se expandiu fortemente nos anos
1980, e tal como o petróleo/gás, foram fortes a partir da década de 1990. A
fruticultura, no padrão (e volume) exportado atualmente também é recente, se
considerarmos a nossa economia. Assim, este novo ciclo econômico em ER
(energias renováveis) vem somar a estes outros baseados nos recursos
naturais.

Ainda quanto ao setor eólico se constituir num vetor de desenvolvimento, o
Secretário adjunto da SEDEC, que se refere a este como um “novo pilar”, relembra e
defende a política de incentivos fiscais. Todavia, ressalta que esta nova atividade “não
mais dependente de ação política-pública (incentivos), mas de regras de mercado”. O
Secretário conclui, dizendo que neste setor “a ação do poder público é menos efetiva
diante da necessidade do mercado”. Em suas palavras:
O Estado tinha uma política de atratividade de investimentos baseados em
estímulos ficais e econômicos, mais conhecido pelos incentivos fiscais e
jornalisticamente tratado como “guerra fiscal”. Esta necessidade decorre
justamente de outra característica do Estado: de um lado temos pouca oferta
de recursos naturais e do outro a demanda também é reduzida, seja em função
da população, seja da renda per capita. Os grandes mercados compradores
nacionais, sabemos, estão a milhares de quilômetros. Para “compensar” esta
realidade ou amenizar as dinâmicas de baixo crescimento, a política pública
ideal concentrava-se em oferecer vantagens na ponta para as empresas com
impacto imediato na redução dos custos. Daí os incentivos econômicos e
fiscais. Esta conotação é importante para conhecer este novo pilar – como
você menciona. Temos o acréscimo de outra estratégia privada de
crescimento, não mais dependente de ação política-pública (incentivos), mas
de regras de mercado que, desta vez, transformaram o RN em privilégio, não
único, mas intenso quando comparado ao cenário nacional. Temos, com as
ER (energias renováveis), a matéria-prima em casa; ainda que a matériaprima seja o vento e o sol, observo esta denominação face à regra de
conceituação de ciclo produtivo, de um lado a demanda, do outro a oferta.
Neste caso, como em outros em que a matéria-prima é o pilar de sustentação
do próprio mercado, a ação do poder público é menos efetiva diante da
necessidade do mercado. Precisamos de energia para crescer. Este é um bem
que afeta diretamente o crescimento de qualquer país ou região e quanto
melhor e mais intenso o consumo de energia, maior o grau de crescimento e
desenvolvimento econômico.

Observa-se que o Secretário ressalta que, no setor eólico as forças do mercado, e
não do Estado, preponderam, o que em certa medida „isenta‟ o Governo do Estado do
Rio Grande do Norte de uma ação mais pró-ativa/efetiva, especialmente porque noutros
estados (ex: Ceará, Bahia e Pernambuco) este comportamento de atuação num mercado
tão promissor, tanto em termos de produção de energia, quanto de vetor de
desenvolvimento, pode não ser a compreensão dos seus líderes.
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O entrevistado também realça a importância da eólica para o desenvolvimento
do estado e vê com grande entusiasmo o fato do RN dispor também de outras fontes de
energia renovável, como a solar, as quais se “associadas” podem gerar ocupação e renda
inclusive interior do estado. A sua fala é emblemática:
Por isto, tal como a fruticultura, as energias fósseis e o turismo, a natureza
reposiciona o Rio Grande do Norte em uma nova centralidade; evidente que,
tal como os exemplos anteriores, o Rio Grande do Norte não tem o privilégio
da concorrência, afinal, produzir frutas, extrair petróleo e gás e dispor de um
turismo atrativo é possível encontrar em diferentes estados brasileiros!
Mas, dados dos últimos leilões comprovam um fato inequívoco: o Rio
Grande do Norte ainda é o estado de maior e melhor produção de eólica e
deverá manter-se neste patamar (ou próximo) nos próximos anos. Idem a
situação para as fotovoltaicas. Por isto os investimentos aqui realizados são
grandiosos e atraem capitais nacionais e internacionais! Aliás, desde o início
dos projetos: lembrando que o primeiro parque eólico do Estado,
efetivamente, resulta do investimento do grupo espanhol Iberdrola. Os efeitos
positivos, como denota-se, são efetivos e rápidos. Alguns passageiros nas
cidades das eólicas – empregos da construção civil – mas todos da ER
mantém um nível de emprego no interior do Estado, em regiões antes sem
perspectiva desta qualificação e renda profissional. A interiorização das ER é
aspecto extremamente relevante para a economia do o Rio Grande do Norte!
E se conseguirmos associar a fotovoltaica ao Seridó...

Em relação aos desafios e gargalos mencionados no roteiro de entrevista, o Sr.
Otomar Lopes lista a seguir alguns, mas de uma maneira geral apenas visualiza desafios
na escala federal, não estadual:


As regras tarifárias do Governo Federal.



A instabilidade econômica (crescimento demanda).



A ausência de infraestrutura dos linhões para a transmissão de energia e os
leilões desertos da Aneel (decorrente, sobretudo, do item anterior).



Logística para instalar e produzir ER não é obstáculo, enfatiza o Secretário.



Aspecto financeiro: não há nem houve qualquer dificuldade em termos
interessados investidores! Não falta capital interessado no tema.



Mão de obra: para a instalação, sem obstáculo algum; para operacionalização, a
qualificação vem sendo suprida com eficiência pelo CT Gás-ER.
Quanto ao estágio de desenvolvimento do setor eólico no Rio Grande do Norte

frente a outros estados do Nordeste (BA, CE e PE), diz o Secretário:
Não tenho dados no momento. Eles são dinâmicos e atualizados mensalmente
pela Aneel. Lembro que estes estados não concorrem na produção. Não há
concorrência entre os estados. Há gargalos (linhas de transmissão).

No tocante às medidas necessárias visando internalizar no estado, tanto quanto
possível, a cadeia produtiva ligada ao setor eólico, mais o vez o Secretário reforça a
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ideia de que esta é uma prerrogativa do empresariado. Também menciona a
possibilidade de que o estado se dedique mais às variadas peças que compõem as torres.
São decisões estratégicas empresariais. Bahia é atrativa, pois alcança (mais
perto) outros Estados abaixo. Ceará usufruiu do porto para transportar torres
e pás eólicas. As torres eólicas têm uma grande gama de peças: acredito que
devemos focar – em função da logística – nestas peças e para isto o CT GásER faz muito bem seu papel. Quando tratamos de fotovoltaica, um porto não
será necessariamente uma vantagem importante. Novamente é a tecnologia
que fará diferença (e qualificação profissional). O Rio Grande do Norte está
preparando seu parque tecnológico e um dos focos será a Energia Renovável.

No questionamento sobre as políticas/ações/programas, públicas e privadas, que
melhorariam a competitividade, a posição e os impactos do setor eólico sobre o
desenvolvimento do RN, o Secretário sugere menor regulação nos preços, melhoria na
conjuntura nacional e linhas de transmissão:
Neste setor competitividade resume-se a custo, visto não haver diferencial de
qualidade na energia... Menor regulação nos preços e, principalmente,
melhoria do cenário nacional ajudarão as eólicas. Uma ação coordenada entre
diferentes órgãos federais mitigaria o risco dos investidores nas linhas de
transmissão e talvez esta seja uma ação com impactos rápidos e eficientes em
novos investidores nestes projetos. Como produzir energia é “fácil”, vale
lembrar que nada adianta tê-la se não houver a linha de transmissão; em um
paralelo popular, ter uma Ferrari para andar em estrada carroçável
provavelmente não ocorrerá! O RN já produz muita energia. Poderá mais
ainda. Se efetivadas as linhas de transmissão nossa curva de produção
continuará sendo (quase) exponencial, como primeiros anos destes projetos.

O representante do SEBRAE/RN, Sr. Edilton de Oliveira Cavalcanti, da Unidade
de Desenvolvimento da Indústria, também confirmou que a energia eólica é um vetor de
desenvolvimento para o estado, juntamente com outras fontes de energia renovável,
como a solar. Quando questionado respondeu:
Certamente. A busca por novas fontes de energias alternativas,
principalmente renováveis, está dando um novo impulso ao setor energético
do país, e o Rio Grande do Norte, pelas suas características geográficas, pode
se considerar um estado privilegiado, não somente no segmento eólico (onde
já somos o 1º no país na instalação de parques), bem como há excelentes
perspectivas em relação à geração de energia solar.

Com relação aos principais desafios/gargalos do setor eólico no RN, o
SEBRAE/RN ressalta quesitos logísticos (estradas e rodovias), mão de obra não
qualificada e poucos incentivos estatais para atrair fabricantes.
Temos alguns problemas de logística que se reflete na inadequação das
estradas e rodovias que não comportam a movimentação de equipamentos de
grande porte, além de mão-de-obra não qualificada e poucos incentivos do
Estado que possam atrair os fabricantes de componentes, que preferem se
instalar em outros Estados que lhes proporcionam maiores benefícios.
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As instituições de Ensino e Pesquisa também participaram desta pesquisa,
notadamente o IFRN e CT-gás.
O Prof. Dr Prof. Dr. Renato Samuel Barbosa de Araújo do Instituto Federal do
Rio Grande do Norte – IFRN, mas que deixou claro que, “todas as respostas às
perguntas deste questionário representam exclusivamente a percepção do respondente,
não podem ser tratadas como institucional”. Destaca-se, contudo, que o Professor foi
indicado pelo Pró-Reitor de Pesquisa do IFRN para responder as perguntas.
Diante da importância da geração de conhecimento e da pesquisa sobre o setor
eólico no RN, o professor informou que a entidade vem participando deste esforço ao
atuar em ensino, pesquisa e extensão, além do estabelecimento de parcerias para a
realização de doutorados e pesquisas com importantes entidades, públicas e privadas.
Em suas palavras:
O IFRN atua na formação de técnicos de nível médio e profissionais de nível
superior nos segmentos de suporte e desenvolvimento de soluções para o
setor eólico. Há grupos de pesquisas/extensão em temas correlatos a energias
renováveis em alguns campi do IFRN, com destaque para o Campus João
Câmara e Natal Central. Ver: http://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/grupos-depesquisa/grupos-depesquisa-atualizado-27-11-2013
O IFRN desenvolve atualmente um Doutorado Interinstitucional com o
Programa de Planejamento Energético da COPPE/UFRJ, no qual estão sendo
desenvolvidas 04 pesquisas relacionadas ao setor eólico (não podem ser
divulgados os objetos de estudo). O IFRN é parceiro em ações relacionadas
ao setor eólico, com Instituições tais como: FIERN, CT-GAS, SEBRAE/RN,
Petrobras, CNPq, Capes e BNB, UFRN e UFRJ.

Sobre o que a entidade julga estar faltando, em termos de CT&I, para a
internalização da cadeia produtiva do setor no RN, ou ainda, para um melhor
encadeamento de atividades no estado ou enraizamento dos ganhos no estado, o
professor do IFRN, mesmo admitindo a proeminência do fornecimento global de
equipamentos, reforça que há espaço para a ação local, sendo exemplo a apropriação
local de conhecimentos quanto à gestão dos empreendimentos eólicos, impactos destes
na região, dentre outros.
No que diz respeito ao mercado dos grandes equipamentos prevalece uma
lógica de fornecimento global, com poucas perspectivas de retorno em RD&I
por agentes locais ou mesmo nacional. O IFRN se insere no contexto da
formação de pessoal qualificado para atuação em nível técnico e superior, o
que poderá melhorar condições de trabalho e renda para a população do
Estado. Há também iniciativas no sentido de apropriar conhecimentos
relacionados à gestão dos empreendimentos, impactos da atividade na região,
dentre outros estudos e pesquisas desenvolvidas pelos profissionais do IFRN.
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Em relação aos demais centros de ensino e pesquisa localizados no Nordeste,
particularmente CE e BA, o professor responde que o lugar do IFRN na pesquisa,
geração de novos conhecimentos se assemelha aos estados do Ceará e Bahia.
Acredito que em relação a Instituições equivalentes ao IFRN tanto no CE
quanto na BA, o Instituto encontra-se em condição assemelhada, seja no
ensino, pesquisa ou na extensão. Não tenho como comparar com o País, pois
não tenho profundidade a respeito da atuação de outros IFs no setor eólico,
além dos supracitados. Não posso comparar a atuação do IFRN com
Universidades ou Faculdades que desenvolvem ações no setor eólico (no
país).

Quanto às principais demandas/reivindicações do IFRN aos governos (federal,
estadual, municipal), empresas do setor eólico e/ou demais agências públicas, privadas
ou mistas, o professor chama a atenção para a restrição de recursos, inexistência de um
fundo setorial para as energias renováveis e a baixa conexão com as empresas.
O IFRN endereça suas demandas preferencialmente ao MEC, CNPq e
CAPES. Eventualmente participa de Editais de fomento à pesquisa e
extensão relacionadas direta e indiretamente ao setor eólico, junto a entidades
como BNB, FINEP e de encomenda de projetos demandada por empresas e
instituições. As dificuldades dizem respeito às restrições a recursos,
inexistência de um fundo setorial dedicado a energias renováveis, baixa
interação entre a IES e empresas de grande porte e empresas empreendedoras
donas de parques.

No tocante às perspectivas da CT&I desenvolvida na entidade relacionada ao
setor eólico e os impactos sobre a entidade, bem como sobre o desenvolvimento do Rio
Grande do Norte, o Prof. Renato Samuel Barbosa de Araújo cita o qualificado quadro
de docentes que o IFRN possui, os quais estabelecem estudos e articulações com
importantes empresas do país que resultam em ganhos científicos e sociais,
particularmente no tema das energias renováveis. Conforme afirma:
O IFRN possui, em seus quadros, docentes qualificados, que atuam no ensino
pesquisa e extensão. Um destes, um número elevado de doutores e mestres
desenvolvem estudos e articulações, que envolvem empresas de setores
relevantes da economia do Estado e País. Estas ações geralmente repercutem
no âmbito institucional e em melhorias para a sociedade, seja pela
perspectiva da acumulação do conhecimento, pelo desenvolvimento de
soluções tecnológicas/gerenciais, com desdobramentos na economia. Alguns
projetos desenvolvidos recentemente em diversos campi (Apodi,
Canguaretama, Nova Cruz, João Câmara, Macau, Parnamirim, São Gonçalo e
Natal Central) convergem para a ampliação da atuação do Instituto nos
segmentos relacionados a energias renováveis, tais como: biocombustíveis,
biomassa, energia solar fotovoltaica e energia eólica.

O Sr. Darlan Emanoel Silva dos Santos, Engenheiro CTGAS-ER, geração de
conhecimentos (produtos ou processos) e/ou informou que a entidade vem participando
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sim do esforço de pesquisa difusão de conhecimentos relacionados ao setor eólico do
Rio Grande do Norte. O entrevistado cita que o CTGAS-ER ampliou seu escopo de
atividades para a área de energias renováveis em meados de 2009 e que, desde então,
tem atuado de maneira efetiva para se consolidar nesse mercado, agindo dentro dos seus
três pilares de atuação: Pesquisa e desenvolvimento; Educação e qualificação
profissional e Serviços técnicos e tecnológicos.
Na área de educação, o representante do CTGAS afirma que o centro atua em
diversos segmentos da formação e capacitação profissional para o setor eólico e
energético. Tais como:


Duas (02) turmas finalizadas de especialização lato senso em
conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
UFRN, em Energia Eólica;



Duas turmas ao ano, em média, de especialização técnica em energia
eólica;



Diversos cursos EAD, aperfeiçoamento e qualificação profissional,
com módulos relativos à energia eólica; e,



Participação do comitê técnico setorial de energia eólico promovido
pelo SENAI Nacional, com participação de diversos pesquisadores do
centro.

Também acrescentou que para o atendimento ao mercado existem alguns
serviços que são desenvolvidos na forma de consultoria ou serviços técnicos e
tecnológicos, sendo exemplos:


Análise prévia de recurso em área por meio do uso de ferramentas
GIS e dados de reanálise e/ou Mesoescala;



Análise completa de área por meio de visita de campo para
caracterização do entorno do local;



Análise de infraestrutura geral disponível para o desenvolvimento de
projetos de geração de energia;



Análise de caracterização geral de terreno (cobertura vegetal e
construções) com levantamento topográfico de alta resolução
altimétrica por meio de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) e com
auxílio de GPS L1/L2;



Especificação de estações para coleta de dados de recurso energético;
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Acompanhamento da instalação de estações de coleta de dados de
recurso energético, segundo exigências à participação em leilões de
energia da IEC 61400-12;



Acompanhamento da avaliação e manutenção de estações de coleta
de dados de recurso energético; segundo exigências à participação em
leilões de energia;



Análise estatística de dados meteorológicos;



Análise de dados de sistema supervisório de Projetos Eólicos;



Micrositing do projeto em desenvolvimento (para o caso de projetos
eólicos);



Estudos de impacto ambientais diversos (RAS, EIA/RIMA, RCA,
dentre outros);



Acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental;



Acompanhamento do Sistema AMA/EPE;



Análise da disponibilidade, controle da qualidade e estatística dos
dados;



Execução de programa ambiental de monitoramento da Avifauna;



Execução de plano de Comunicação Social;



Diagnóstico Socioeconômico;



Medição de Qualidade de Energia Elétrica;



Estudos de Emissão de Ruído;



Desenvolvimento de soluções geoespaciais;



Construção de banco de dados para informações georreferenciadas;



Outros estudos.

Em termos de parceria o entrevistado destaca as que são desenvolvidas em
diversas atividades e projetos, como: UFRN e UFPE, além de instituições internacionais
como o Instituto Fraunhofer e a Barlovento.

5.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO
O Rio Grande do Norte tem enorme potencial em recurso eólico (ventos de
qualidade e constantes) e por isso vem apresentando grande evolução na produção desta
fonte, se destacando no cenário nacional em número de parques eólicos.
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Por outro lado, apesar desse destaque no número de parques, a cadeia produtiva
ainda é incipiente, pois o estado não vem apresentando ou desenvolvendo fatores
competitivos suficientes para atrair fabricantes na montagem de aerogeradores e outros
componentes. Esta situação torna-se ainda mais agravada em razão do depoimento do
representante do Governo do Estado do RN defender a não intervenção do estado nessa
atividade. Disto resulta que não parece ter convicção de que políticas públicas poderiam
contribuir para internalizar a cadeia eólica no estado.
Considerando ser esta uma atividade recente, avalia-se que um estado como o
RN, com insuficiente desenvolvimento econômico e frágil estrutura produtiva, não pode
depender exclusivamente das forças de mercado para atrair e enraizar uma cadeia
produtiva do setor apostando apenas na abundância de „ventos‟ e forças do mercado.
Assim, torna-se essencial o desenho e a implementação de políticas públicas de fomento
a atração de fabricantes, bem como o oferecimento das condições infraestruturais
adequadas ao pleno desenvolvimento da energia eólica no estado, dentre outras ações,
visando o enraizamento dos ganhos econômicos, sociais e tecnológicos, também no
estado.
Os entrevistados ressaltaram como gargalos/demandas quesitos logísticos e
infraestruturais, como uma zona portuária maior e de melhor qualidade; linhas de
transmissão (investimento federal); estradas ruins, entre outros.
Vale lembrar que no Brasil existem dois pólos industriais mais bem
desenvolvidos para atender a demanda por equipamentos eólicos: um na região
Sul/Sudeste (concentrada em São Paulo) e o outro no Nordeste (concentrado na BA, CE
e PE), que apresentam boas condições de infraestrutura.
Em relação a estes estados nordestinos Macedo (2015) destaca alguns fatores
que explicam essa concentração produtiva, fatores vistos nesta pesquisa como ainda
insuficientes no RN:
Esses Estados estão oferecendo um ambiente de negócios a partir de
investimentos realizados nos setores de infraestrutura de transporte e de
logística, em linhas de transmissão e subestações, além dos incentivos
financeiros e fiscais e simplificação de emissão das licenças ambientais
(MACEDO, 2015, p. 322).

Dessa forma, percebe-se que o RN tem desafios a enfrentar para superar os
obstáculos que o impedem (atualmente) de transformar a energia eólica num real vetor
de desenvolvimento para o estado, pois apenas com o “vento” não há desenvolvimento.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta dissertação teve por objetivo analisar o setor eólico no estado do Rio
Grande do Norte destacando os principais desafios ao seu desenvolvimento e o lugar do
Nordeste e do Rio Grande do Norte no mapa da „expansão e diversificação‟ do setor
elétrico brasileiro.
O estudo partiu da hipótese de que a energia eólica é um dos vetores de
desenvolvimento do Nordeste e que os rebatimentos desta atividade sobre o
desenvolvimento regional poderiam ser ampliados a partir da internalização, tanto
quanto possível, da cadeia produtiva da energia eólica também na região.
Destaca-se que a hipótese da energia eólica como um vetor potencial de
desenvolvimento não indica, em absoluto, que esta será a solução para as imensas
contradições presentes desenvolvimento potiguar/nordestino.
A fim de verificar a hipótese da pesquisa. O estudo contemplou uma revisão
bibliográfica centrada no papel do Estado na construção do Setor Elétrico Brasileiro
(SEB), na evolução da energia elétrica no mundo/Brasil/Nordeste, bem como
demonstrando o desempenho e potencial eólico no Rio Grande do Norte. O estudo
também realizou uma pesquisa de campo junto a importantes atores relacionados ao
tema no RN
Os resultados indicam que o Brasil, dado o recurso eólico extraordinário que
possui e que complementa a fonte hídrica, introduziu políticas públicas de incentivo à
produção, as quais resultaram em uma maior participação da energia eólica na matriz
elétrica a cada ano.
De outra parte, também foi possível observar que o país, não sem percalços, tem
registrados avanços na implementação da cadeia produtiva da atividade eólica no seu
território, ainda que com uma capacidade produtiva limitada quanto ao fornecimento de
equipamentos eólicos devido, fundamentalmente, à predominância de empresas
estrangeiras e à dependência da importação dos componentes mais intensivos em
tecnologia.
Observou-se ainda que, a evolução da cadeia produtiva segue um padrão
concentrado, basicamente na região Sul/Sudeste, sendo o estado de São Paulo o
destaque. No Nordeste, verifica-se que os estados do Ceará, Bahia e Pernambuco se
sobressaem porque já possuem uma estrutura para montar todos os componentes e
subcomponentes do setor eólico.
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De modo geral viu-se que o país e o Nordeste estão acumulando conhecimento
na montagem dos aerogeradores, na fabricação das torres (de concreto ou de aço) e nos
processos de fabricação de bens para os parques. Entretanto, também foi possível
observar que tanto no Brasil quanto no Nordeste, ainda é incipiente a geração de
conhecimento através CT&I voltados para o setor eólico.
Como conseqüência, o desenvolvimento dos projetos são, em regra, realizados
pelas empresas estrangeiras nos seus países de origem. De forma que, os aerogeradores
e os componentes mais tecnológicos são fabricados para atuar com as características
daqueles países. Então, todo o esforço de aprendizado, evolução e geração de
conhecimento em novos equipamentos ou inovações no setor se volta para os principais
mercados mundiais e para atender as necessidades destes países, e não necessariamente
as do Brasil.
No caso específico do Rio Grande do Norte, a pesquisa de campo confirmou que
o setor eólico é considerado um dos vetores de desenvolvimento do estado. Também
confirmou o enorme potencial de produção que o RN possui e o seu lugar de destaque
na geração de energia em nível regional/nacional.
Com relação às perspectivas de internalização da cadeia produtiva da eólica no
estado, as conclusões anteriores para o Brasil/Nordeste não se alteram e se agravam
mais ainda na escala estadual, dado o lugar do Brasil/Nordeste na cadeia global do setor.
Os desafios relacionados à CT&I próprias para fazer frente às necessidades do setor
ganham aqui, na escala local, especial relevância.
Aos desafios de CT&I se somam outros fatores limitantes, embora estes não
sejam consensuais dentre os entrevistados. Os temas mais mencionados foram
logística/infraestrutura (ex: linhas de transmissão, estrutura portuária) e qualificação de
mão de obra ainda insuficientes para as necessidades do setor no estado.
Por outro lado, a voz do Governo do Estado do RN, representado pelo Secretário
Adjunto da Secretária de Desenvolvimento Econômico, ressalta que o grande potencial
eólico estado possibilita, pelo lado da oferta, que as empresas sejam atraídas a instalarse no território. Todavia, observa-se este discurso não realça o papel estratégico do
estado na ação mais efetiva e/ou ativa na condução do desenvolvimento da energia
eólica no RN, a exemplo do que outros estados do Nordeste estão realizando. Porém,
adverte-se que apenas a abundância de „vento‟ como vantagem comparativa frente aos
demais estados - principalmente, CE, PE e BA, que veem atuando e desenvolvendo
políticas específicas para o setor - não assegura ao RN atrair, manter e ampliar uma
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cadeia produtiva da energia eólica. Logo, esperar pelas forças de mercado para a
constituição de uma estrutura produtiva para RN, num cenário altamente competitivo na
atração de fabricantes de máquinas e equipamentos eólicos, revela o despreparo do
governo do RN no desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao setor eólico.
Ademais, o estado também revela pouca preocupação em melhorar a sua infraestrutura,
que seria fundamental para alavancar competitividade, não só para atrair fabricantes do
setor eólico, mas também para outros setores da economia.
A despeito dos desafios encontrados para que o setor eólico se constitua num
real vetor de desenvolvimento do estado, viu-se que há espaço para a atuação de todos
os atores: econômicos e institucionais como os governos (em suas variadas escalas),
entidades de ensino e pesquisa, apoio/promoção. Neste sentido, muitas ações foram
reveladas pelas entidades entrevistadas, as quais provavelmente impactarão sobre o
setor eólico.
É plausível afirmar que, a combinação de políticas específicas relativas à
produção, como o Proinfa e os Leilões de energia (fator competitivo para estabelecer
menor preço da tarifa), associada a projetos CT&I voltados para a realidade do
país/região/estado, poderia efetivamente estimular a atividade, com transbordamento
sobre o desenvolvimento local. Logo, sugere-se que é preciso ir além da produção de
energia por fonte eólica. É preciso investir mais e mais na tecnologia industrial, abrir
parcerias com instituições e empresas líderes, visando acumular conhecimento e
progredir tecnologicamente. Caso contrário, o país, a região Nordeste e o Rio Grande do
Norte continuarão sendo dependentes da tecnologia estrangeira.
Acredita-se ainda que estas ações, somadas a inúmeras outras políticas públicas
poderiam realmente empoderar e valorizar os espaços, conforme sugere Macedo (2015),
quiçá redefinindo a lógica exógena que predomina no setor, na atualidade. Isto é
sumamente importante, inclusive porque o Brasil/NE/RN apresentam elevado potencial
em outras energias renováveis altamente estratégicas para o desenvolvimento
sustentável neste milênio (ex: solar, bioenergia).
Entretanto, mesmo diante da atual conjuntura e da realidade em que o setor se
encontra, com os complexos industriais estrangeiros predominando no território
nacional, ainda assim é possível afirmar que a atividade eólica impacta sobre a estrutura
produtiva do Nordeste e Rio Grande do Norte, deixando benefícios, como uma maior
diversificação produtiva, geração de emprego e renda, aprendizado, dentre outros
ganhos.
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Por fim, considerando que não era pretensão deste estudo exaurir o tema, mas
tão somente contribuir para o seu melhor entendimento, acredita-se que pesquisas
futuras possam se somar a esta e fornecer ainda mais elementos para desvendar a
relação entre o setor eólico e o desenvolvimento neste milênio. Questões como acesso à
terra é um elemento de conflito em qualquer atividade no Brasil, particularmente na
energia eólica. Ademais, outras questões como emprego, mudanças socioeconômicas e
ambientais nas comunidades e municípios atingidos certamente se somam a este estudo
e comporão futuras pesquisas.
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