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RESUMO 

 

O objeto do presente estudo envolve a energia eólica e o cenário da formação do pólo 

eólico no Rio Grande do Norte. O objetivo é investigar até onde a implantação do pólo eólico 

potiguar pode representar uma política de desenvolvimento regional com real mudança na 

estrutura da tradicional base produtiva local. Acerca da interação entre o público e o privado 

para o desenvolvimento da atividade eólica local, a hipótese é a de que não há articulação 

entre os setores responsáveis pela atividade eólica do estado. O referencial teórico adotado 

segue a égide desenvolvimentista e a teoria dos pólos de crescimento, e a metodologia 

adotada é uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório e documental, com análise de 

documentos pertinentes sobre o tema. Como resultado do estudo verificou-se que em virtude 

da fragilidade da estrutura produtiva potiguar e dos desequilíbrios apresentados pela 

concentração de capital no Nordeste, a atividade eólica no estado carece de uma maior 

intervenção estatal no sentido de assegurar uma base de desenvolvimento pautada no estudo e 

fortalecimento da cadeia produtiva local. 

 

Palavras-Chaves: Desenvolvimento Regional. Pólos de Crescimento. Energias Renováveis. 

Atividade Eólica. 

 



 

ABSTRACT 

 

The object of this study involves the eolian energy and the scenario the training of 

wind pole in Rio Grande do Norte. The aim is to investigate how far the implementation of 

the potiguar eolian pole may represent a regional development policy with real change in the 

structure of the traditional local productive base. About the interaction between the public and 

private to development of the local eolian activity, the hypothesis is that there is no 

coordination between the sectors responsible for eolian activity in the state. The theoretical 

approach follows the developmental current and theory of growth poles, and methodology 

adopted is a search of exploratory and documentary, with analysis of relevant documents on 

the subject. As a result of the study it was found that owing to the fragility of the productive 

structure potiguar and imbalances produced by the concentration of capital in the Northeast, 

the eolian activity in the state, needs a greater state-owned intervention to ensure a basis of 

development based on the study and strengthening local productive chain. 

 

Palavras-Chaves: Regional Development. Growth Poles. Renewables Energy. Eolian 

Activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

A usina eólica de Rio do Fogo está situada a 81km de Natal à margem da BR 101 no 

litoral norte do Rio Grande do Norte já foi considerada a maior usina eólica da América latina 

em 2006, ano em que iniciou sua operação comercial. O parque eólico de Rio do Fogo é um 

complexo formado por 62 aerogeradores abrangendo uma enorme área de dunas já próximo à 

praia. Sua capacidade instalada tem potencial para produzir 49,3 Mega Watts (MW), o que dá 

para abastecer uma cidade com 10 mil habitantes. A subestação do município de Extremos 

conduz a energia produzida na usina até o sistema elétrico brasileiro.  

Através de acordo feito com o governo do estado, a área de assentamento do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) passou a abrigar o parque eólico de 

Rio do Fogo. A contrapartida do grupo Energias Renováveis do Brasil LTDA (Enerbrasil) foi 

o fornecimento de R$12 mil em energia para o INCRA com 20 anos de abastecimento. O 

empreendimento custou R$ 209 milhões, sendo a maior parte do investimento financiado pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outra parte com 

recursos provenientes da empresa Enerbrasil, que é administrada pelo Grupo Iberdrola. O 

grupo Iberdrola controla através da holding Guaraniana S/A as operações de três 

distribuidoras de energia elétrica na região Nordeste do Brasil: Coelba (BA), Celpe (PE) e 

Cosern (RN). Esse controle resulta da aquisição das empresas no processo brasileiro de 

privatização. O grupo tem inovado no segmento de distribuição com um programa de 

compartilhamento de funções entre as três unidades citadas. O objetivo é formar um núcleo de 

competência em distribuição de energia elétrica, reproduzindo o modelo de negócios utilizado 

na Espanha. Ao mesmo tempo, a empresa externaliza algumas funções com o objetivo de 

criar unidades autônomas prestadoras de serviços.   

A capacidade instalada brasileira em 2011 conta com 71% em Hidrelétricas e 28,2% 

em usinas térmicas, segundo o Banco de Informações da Geração da ANEEL. Essa 

composição indica a vocação do país para a exploração de fontes hidrelétricas, porém 

mantendo a complementaridade de outras fontes. Em hidrologias favoráveis, as hidrelétricas 

reduzem os custos operacionais do Sistema Elétrico e, em hidrologias desfavoráveis, as 

termelétricas contribuem para a segurança operativa do sistema.  
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O Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro, instituído pela Lei 10.848/2004 e 

Decreto 5.163/2004 que a regulamentou, estabeleceu dois objetivos principais para a 

expansão do Sistema: garantia de suprimento de energia elétrica e modicidade de tarifas e 

preços. Para atender ao primeiro quesito, exige-se que 100% da demanda seja contratada por 

parte de todos os agentes de consumo com antecedência de três e cinco anos em relação ao 

ano de início de suprimento e, para o segundo quesito, que a contratação de energia de novos 

empreendimentos seja realizada através de leilões de menor preço.  

Desde o primeiro leilão, realizado em 2005, até o sétimo leilão de energia nova, o 

que se verificou foi uma forte expansão através de geração térmica. Do total de energia 

comercializada nos leilões de energia nova, a participação de termelétricas representa 60,3%, 

enquanto que a participação de fontes hidráulicas foi de 39,7%. 

Apesar disso, em 2009 houve um leilão específico para fontes eólicas, o qual 

permitiu caracterizar a competitividade dessa fonte renovável para a expansão do sistema 

elétrico. Em 2010 foi realizado um segundo leilão de fontes alternativas que também se 

caracterizou por apresentar preços competitivos para a alternativa eólica.  

Além disso, o plano decenal 2010-2019 lançado pela Empresa de Pesquisa 

Energética mostra que apesar dos últimos planos decenais apresentarem uma grande 

quantidade térmica para a expansão da oferta de energia, este novo plano tem um foco voltado 

prioritariamente para energias renováveis.  

São conhecidas as vantagens da geração eólica: fonte renovável; apresenta reduzidos 

impactos ambientais, com emissão nula de gases de efeito estufa na operação; tem 

características de geração distribuída
1
, o que reduz as perdas na transmissão e a necessidade 

de investimentos na ampliação de rede; o regime de ventos é complementar ao regime 

hidrológico conforme Salles (2009), o que contribui para a preservação dos níveis de 

armazenamento.   

Assim, surgiu o questionamento para a pesquisa:  

Que arranjo vem sendo feito pelo Estado para se preparar para receber os 30 dos 50 

projetos aprovados no 2º leilão de fontes alternativas promovido pela Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)? 

A importância desse estudo deve-se a renovação da matriz energética brasileira, os 

impactos na estrutura produtiva e o envolvimento do setor público com o setor privado por 

                                                             
1 Geração Distribuída: produção de energia elétrica proveniente de empreendimentos de agentes concessionários,  

permissionários ou autorizados, conectados diretamente no sistema elétrico de distribuição do comprador, 

conforme Decreto 5.163, de 30 de julho de 2004. 
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meio de parcerias, marcos regulatórios em arranjo com os agentes produtivos compõem uma 

trajetória seguida inicialmente pelos europeus.  

A energia eólica já move usinas em mais de oitenta países. Somente a China, em 

apenas seis meses, incrementou seu mercado com 7800 MW de turbinas instaladas, um total 

de 34 GWh instalados em junho de 2010 a maior taxa de crescimento do mundo, algo em 

torno de 77%. Os Estados Unidos suplantou a China e a Alemanha no mercado mundial de 

turbinas eólicas com 36 300 MW de capacidade instalada em junho de 2010, enquanto a 

China expandiu seu mercado para 33 800 MW instalados, a Alemanha, principal mercado 

europeu, movimentou sua indústria com a aquisição de 660 MW em turbinas instaladas, 

atingindo 26 400 MW de capacidade instalada. 

O potencial eólico no Brasil é vasto, e atualmente, 50% da matriz energética nacional 

é composta por fontes renováveis de energia. Pela enorme capacidade hídrica e indústria de 

bio-etanol há muito implantada, a energia brasileira, provém, em sua maior parte, de fontes 

renováveis. O país tem um potencial eólico estimado em 143.000 MW em torno de 82% da 

capacidade mundial, o que contrasta com a capacidade real instalada, que no país não chega a 

0,5% desse potencial.  

O mesmo segue para o Rio Grande do Norte, aonde há uma discreta evolução na 

geração de energia por fontes eólicas. Muito embora haja no estado corredores de ventos com 

velocidade acima de 8,5 metros por segundo a 50 metros de altura, características essas que 

colocam o Rio Grande do Norte com uma capacidade de produzir, segundo especialistas, um 

de cada quatro megawatts desse tipo de energia no país, gargalos são ainda detectáveis entre a 

falta de uma maior coordenação política para o setor, com marcos regulatórios bem definidos, 

e o engajamento dos vários entes envolvidos. 

Para verificar a ruptura da tradicional estrutura produtiva local, analisam-se as 

políticas de energia renovável, infraestrutura local e a hipótese fundamental que é o papel do 

setor público no engajamento do aparato estatal e sua articulação com o setor privado. Marcos 

regulatórios e arranjos institucionais imbricam a formação do pólo eólico no Rio Grande do 

Norte, gargalos e caminhos para uma política de desenvolvimento regional. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Geral 

 

Realizar um estudo exploratório acerca da formação do pólo eólico potiguar à luz da 

teoria desenvolvimentista e dos pólos de crescimento. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Verificar se os caminhos que levam aos investimentos também levarão a maior 

articulação público-privada para a ruptura de estruturas retrógadas; 

 Analisar se haverá perspectivas de desenvolvimento regional através de 

indicativos nas diretrizes do PROINFA;  

 Comparar os fatores que contribuem para o desenvolvimento local através da 

intermediação estatal em detrimento das forças de mercado.      

 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Conforme Pasold (2001, p. 87), “na categoria metodologia estão implícitas duas 

categorias diferentes entre si: método de investigação e técnica”. Para Castro Júnior (2002, p. 

14), “os métodos pressupõem procedimentos, como a elaboração de hipóteses e conceitos, 

realizações de observações, [...], e a realização de prognósticos. Constituem uma questão 

teórica, em geral utilizando diversas técnicas”.   

O autor sustenta que as técnicas, por sua vez, “constituem procedimentos específicos, 

e [...] envolvem-se com as etapas de um processo de pesquisa definida, ligadas a elementos 

práticos e um fim delimitado” (CASTRO JÚNIOR, 2002, p. 14).  

Dentre os vários métodos, foram utilizados, nesta pesquisa, os métodos dedutivo, 

comparativo, histórico e sociológico. 

 

 



    17 

1.3.1 Método de abordagem 

 

 

Para a realização desta pesquisa, será adotado o método de abordagem dedutivo. 

Segundo Castro Júnior (2002, p. 140), “o método dedutivo é o raciocínio que conclui, a partir 

de premissas e/ou hipóteses, a verdade de uma proposição através de regras de inferência”.   

Assim, a presente pesquisa tem como objeto um estudo exploratório acerca da 

formação do pólo eólico potiguar, à luz da teoria desenvolvimentista e dos pólos de 

crescimento. 

 

 

1.3.2 Método de procedimento 

 

Será realizada uma pesquisa bibliográfica e documental. Como métodos auxiliares 

serão aplicados o método histórico e o método comparativo.  

No momento de estudo da evolução da formação do pólo eólico potiguar será 

empregado o método histórico. Para efetuar comparações entre os pólos eólicos no Brasil, o 

método escolhido será o comparativo.  

A respeito do método comparativo, Castro Júnior (2002, p. 143) afirma que:  

 

em função ‘da diferença que há entre o direito dos livros e o direito em ação’[...], 
usar-se-ão fontes diversas, tais como revistas, jornais, e depoimentos orais, [..] , 

tendo em vista que a simples leitura de livros ou textos legais não proporciona ao 

comparativista a informação necessária para a sua pesquisa. 

 

No entendimento de Pasold (2001, p. 96), “o método comparativo [...] consiste em 

pesquisar dois ou mais fenômenos ao mesmo tempo ou ao longo de um tempo e, cotejando-os 

entre si, neles identificar e privilegiar as semelhanças, considerando as diferenças”.    

O método comparativo sincrônico dá-se quando a comparação realiza-se na mesma 

época. Por outro lado, o método comparativo diacrônico abrange períodos diversos 

(PASOLD, 2001, p. 96).  

O método comparativo diacrônico, também chamado de comparativo-histórico, 

mostra-se de fundamental relevância para o progresso das instituições, sobretudo, 

governamental, pois é através dos erros e acertos do passado que se pode projetar melhor o 

futuro (CASTRO JÚNIOR, 2002, p. 143). 
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1.3.3 Tipo de pesquisa 

 

Utilizando-se o critério de classificação proposto por Vergara (2007), é possível 

qualificar a pesquisa em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios de 

investigação. Quanto aos fins, a presente pesquisa será exploratória. Isso porque esse tipo de 

pesquisa favorece o conhecimento de um fenômeno com a finalidade de torná-lo mais 

explícito.  

Conforme Vergara (2007, p. 47): 

 

A investigação exploratória, que não deve ser confundida com leitura exploratória, é 

realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por 

sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir 

durante ou ao final da pesquisa. 

 

Paralelamente, a pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois foram expostas as 

características da criação de pólos eólicos no Brasil.  

Segundo Vergara (2007, p. 47): 

 

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirva de base para tal explicação. Pesquisa de opinião insere-se nessa 
classificação. 

 

 

1.3.4 Quanto aos meios 

 

Quanto aos meios, a pesquisa foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa 

utilizando-se de análise documental e bibliográfica com o intuito de verificar se haverá 

perspectivas de desenvolvimento regional através de indicativos nas diretrizes do PROINFA, 

e comparar os fatores que contribuem para o desenvolvimento local através da intermediação 

estatal em detrimento das forças de mercado.  

 

 

1.3.5 Procedimentos de Análise e Interpretação dos Dados 

 

A pesquisa foi analisada qualitativamente, através do método de Análise de 

Conteúdo. De acordo com Bardin (2002, p. 38), “a análise de conteúdo aparece como um 
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conjunto de técnicas de análises das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.  

Bardin (2002) afirma que essa descrição deve ser ultrapassada, ou seja, deve-se ir 

além dos conteúdos. O importante é captar a mensagem que esses conteúdos estão 

transmitindo, o que se pode aprender com essas mensagens e onde elas serão relevantes para a 

pesquisa.  

Apesar da complexidade da proposta da análise de conteúdo, utilizou-se suas ideias 

principais para categorizar e identificar conceitos que não estavam explícitos no discurso. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O capítulo 1 trata da Introdução, com a Justificativa, o problema de pesquisa, 

objetivos e metodologia. 

No capítulo 2, estuda-se a teoria dos pólos de crescimento, envolvendo as noções de: 

indústria motriz, formas de polarização, economias e deseconomias de aglomeração, 

separatismo ou renúncia de soberania e despolarização, com exemplos de sua aplicação 

regional. Liga-se a teoria dos pólos com a abordagem schumpeteriana do desenvolvimento, a 

teoria do crescimento endógeno e os conceitos de meios inovadores, regiões inteligentes e 

sistemas regionais de inovação. 

O capítulo 3 aborda os principais aspectos da energia renovável no mundo e no 

Brasil, trazendo para discussão as principais políticas energéticas implementadas no Brasil 

nos últimos anos e o potencial eólico brasileiro.   

O capítulo 4 traça um panorama da energia eólica no Nordeste, sobretudo, no Rio 

Grande do Norte. 

Nas considerações finais são apresentadas as principais conclusões obtidas pela 

pesquisa. 
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2 DESENVOLVIMENTO E TEORIA DOS PÓLOS 

 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO E A QUESTÃO REGIONAL 

 

Furtado (2000) parte de três dimensões do desenvolvimento para discernir sobre o 

aumento da eficácia do sistema social de produção na condição de que fomente a satisfação 

das necessidades elementares da população e atenda a interesses de grupos dominantes: 

 

A rigor a idéia de desenvolvimento possui pelo menos três dimensões: a do 
incremento da eficácia do sistema social de produção, a da satisfação de 

necessidades elementares da população e da consecução de objetivos a que almejam 

grupos dominantes de uma sociedade e que competem na utilização de recursos 

escassos (FURTADO, 2000, p. 22) 

 

A terceira dimensão é a mais complexa quando se lidam com a disputa por recursos 

abundantes em espaços delimitados, e certamente, a mais ambígua, no sentido de que para 

outros grupos sociais, aquilo que é otimização de recursos, pode parecer simples desperdício 

de recursos.  

Completa Furtado (2000, p. 41) 

 

A idéia corrente de desenvolvimento refere-se a um processo de transformação – no 

sentido morfogênico de adoção de formas que não são um simples desdobramento 

das preexistentes – que engloba o conjunto de uma sociedade. Essa transformação 

está ligada a introdução de métodos produtivos mais eficazes e se manifesta na 
forma de aumento do fluxo de bens e serviços finais à disposição da coletividade. 

 

Furtado (1968) aborda o crescimento como um aumento da produção - índice de 

volume físico da produção - quer seja do fluxo de renda, ao nível de um subgrupo econômico 

especializado. O desenvolvimento trata-se do mesmo fenômeno quando observado sob a ótica 

de suas repercussões no conjunto econômico de estrutura complexa que inclui o anterior. 

Resumindo, “o desenvolvimento tem lugar mediante aumento de produtividade ao nível do 

conjunto econômico complexo, o que implica transformações nas estruturas” (FURTADO, 

1968, p. 75) 

Há um limite de crescimento setorial que não incorre em desenvolvimento para o 

conjunto econômico o qual se insere, seria o caso em que o aumento de produtividade, pela 

absorção de nova técnica, atende a um setor exportador, o qual incorpora totalmente os 

benefícios do fator capital, este não propriedade de residentes. 



    21 

Furtado (1968) analisa que modificações estruturais poderão ocorrer no conjunto 

anteriormente indicado, para tal, deve-se levar em consideração a hipótese de que parte da 

renda gerada por ganhos de produtividade seja revertida dentro do próprio sistema econômico. 

Trata-se de um processo de replicação da renda real social gerada na transformação estrutural 

do conjunto considerado. 

A emergência das políticas redistributivistas no alinhamento do desenvolvimento 

brasileiro é fortemente ressaltada nos estudos de Cano (2007), acerca da problemática 

regional brasileira. Grande fomentador do debate regional, propõe e ressalta com 

proeminência um discurso guiado pela integração regional dos mercados estruturada por uma 

proposta alternativa para uma política nacional de desenvolvimento coordenada 

regionalmente. 

A “Questão Nordeste” se enquadra no entendimento histórico estrutural de como se 

processam as relações inter-regionais e a formação das bases produtivas regionais, e que na 

era neoliberal a opção por se inserir “competitivamente” nos mercados nacionais e 

internacionais, sem maior articulação estatal, desnudou heranças (fraturas) herdadas do 

passado em um processo semelhante a uma desintegração competitiva. 

Araújo (2000) afirma que “a dinâmica regional entregue apenas às próprias decisões 

de mercado (sinergias próprias) tende a exacerbar seu caráter seletivo, ampliando fraturas 

herdadas.” Essa prática levada à exaustão, no atual quadro do nacional desenvolvimentismo, 

hegemônico no país a partir da segunda metade do século XX, tende a desintegrar o país, o 

que requer encontrar formas de quebrar o padrão conservador do desenvolvimentismo, ainda 

excludente e seletivo em curso no país. 

Pacheco (1998) ressalta uma crescente onda de diferenciação interna das 

macrorregiões brasileiras, o que implica em maior heterogeneidade regional, um processo 

recente seguido de desconcentração, porém assimétrica em relação a vivenciada nos anos 70, 

quando o Nordeste dava os primeiros passos para a ampliação e “diversificação” de seu 

parque industrial. 

Cano (2008) enfatiza que essa crescente diferenciação regional em diversas 

macrorregiões brasileiras teria sido a contrapartida do processo de integração do mercado 

nacional, comandada a partir de São Paulo, o que acabou minando as possibilidades de 

“industrializações autônomas”, um sonho preconizado pelo GTDN para o Nordeste brasileiro. 

Acredita-se que esse processo de autonomização passe pela ótica de uma maior 

soberania na cadeia produtiva de alguns ramos da atividade, gerada por complementaridades 

no movimento de integração do mercado nacional, o que requer pensar no surgimento de 
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especializações regionais estratégicas. “Serve, como exemplo, o desenvolvimento de pólos, 

como os de eletroeletrônicos na zona franca de Manaus, mineração do Pará, bens 

intermediários químicos no Nordeste oriental, têxteis no Ceará e no Rio Grande do Norte” 

(ARAÚJO, 2000, p. 117) 

Para Araújo (2000, p. 130-131) 

 

As atividades de alta tecnologia (high tech) tendem a se tornar menos dependentes 

de localizações específicas, devido ao próprio progresso dos meios de comunicação, 

elas tendem a ser patrocinados em regiões que se quer desenvolver, sendo, portanto, 

usadas como indutoras de desenvolvimento regional. 

 

A alocação de investimentos no ramo high tech que fornece as localidades, 

facilidades em telecomunicações, para o processamento de informações na atração de pessoal 

altamente qualificado, bem como programas que formam expertise na indústria tecnológica, 

desempenham um papel transformador nas economias que optam por trilhar seu 

desenvolvimento no caminho do conhecimento em tecnologia. Segmentos produtivos de high 

tech para o mercado interno e para diversificação de exportações. Esta é uma estratégia 

defendida por Cano (2010) para a modernização produtiva nacional, desenvolver a 

criatividade e assegurar maior autonomia nacional, a ciência e tecnologia propicia a 

autonomia necessária para diminuir o atual elevado grau de dependência tecnológica que o 

país tem para com as empresas transnacionais, as ETs. 

O que reforça a enfatizar o paradigma de desenvolvimento, alocado no papel 

dinamizador da ciência e tecnologia, é o caso de sucesso da Companhia de Desenvolvimento 

do Pólo de alta tecnologia em Campinas (CIATEC), que através de sua incubadora de 

empresas de base tecnológica, vem gerindo a instalação de organizações nacionais e 

estrangeiras, e empresas de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, 

denominados pólos de alta tecnologia. Favorecidas pelas leis de apoio e incentivo fiscal da 

prefeitura de Campinas, estas empresas interagem em um ambiente inovador, construindo 

complementaridades e encadeamentos tecnológicos que fazem de Campinas hoje uma 

referência mundial na formação de empreendimentos geradores de novas tecnologias. 

No Nordeste, com a implantação da indústria eólica, abrem-se possibilidades para 

estratégias de inovação com fomento a ciência e tecnologia através da utilização de recursos 

renováveis para o fornecimento de energia limpa, o que pode atenuar o padrão primário da 

estrutura produtiva do Nordeste no âmbito das relações inter-regionais de mercado. 
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De fato, via de regra é necessária antes uma pontual reversão estrutural nas bases em 

que se assentaram a economia nordestina, o que requer pensar em um pacto regional público-

privado proveniente de um plano nacional de cooperação tecnológica, com criação de 

infraestruturas complementares (núcleos de estudos e centros técnicos de pesquisa) em áreas 

"deprimidas", propiciando a inclusão e a formação de pessoal qualificado no segmento high-

tech. 

Desde os seus primórdios, tudo se apresenta como definitivo, com os traços básicos 

que persistiriam por séculos” (Furtado, 1989). 

Cano (2002) remete a Celso Furtado na explicação das bases que se assentaram as 

estruturas econômicas, social e política no Nordeste: 

 

A grande lição que Furtado nos dá sobre o Nordeste é deduzida da análise 

econômica que faz da região no clássico formação econômica do Brasil, ao 

demonstrar a extraordinária “estabilidade das estruturas econômica, social e 

política” do complexo açucareiro nordestino (Cano, 2002, p. 124).  

 

Completa Cano (2002, p.124), 

 

Ou seja, a de uma sociedade que, mesmo sofrendo aquela longa repressão e depois 

transitando do trabalho escravo para o livre, manteve os pilares básicos com que foi 

construída: alta concentração da propriedade, da renda e do poder político e uma 

implacável estrutura de dominação social.  

 

No Nordeste, predominaram retrógradas relações produtivas no campo, com grave 

deficiência na evolução e reprodução das relações capitalistas de produção, em uma formação 

econômica arraigada no capital mercantil, e na oferta elástica de terras e mão-obra, 

promovendo fraca motivação do mercado interno. A alta concentração rentista da terra foi 

mitigando seu acesso e a formação de um excedente agrícola, financiador de setores que 

locupletam a economia.  

Admite-se a complexidade do assunto e o transbordamento da análise para muito 

além deste trabalho. Estruturalmente as relações comerciais entre o Nordeste e o Centro Sul 

do país, notadamente São Paulo, podem ser caracterizadas como sendo de “centro-periferia”. 

Atribuem-se aos diferenciais de preço e produtividade, uma relação unívoca, que explica, em 

parte, a baixa apropriação nordestina do “progresso industrial” e uma parcela da 

desaceleração do desenvolvimento regional integrado. 

Brandão (2007, p. 76) é mais enfático e reforça essa visão da integração: 
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A integração é um processo de enfrentamento em um ambiente nada idílico, 

determinada que é, em última instância, pela concorrência, necessariamente marcado 

por rupturas, transformações, conquistas e tentativas de preservação de espaços e 

horizontes renovados para a reprodução ampliada do capital. 

 

Continuando, Brandão (2007) ressalta a assimetria entre o centro dinâmico e a 

periferia, enfatizando que a integração: 

 

É sempre um processo contínuo e de difícil reversão, que exerce influência 

complexa e contraditória sobre as regiões aderentes, que serão engolfadas em 

adaptações recíprocas, com intensidades e naturezas diversas, destacando-se, 

evidentemente, a potência do vetor centro dinâmico sobrepujando a periferia, 

embora nunca possa ser encarada como unidirecional. (BRANDÃO, 2007, p. 76, 

grifo nosso). 

 

Brandão (2007) propõe uma visão teórica resultado de transformações estruturais 

provenientes do processo histórico e da concorrência capitalista, o que o levou a delimitar 

quatro processos fundamentais; 

 

 Processo de homogeneização: atendendo a reprodução do capital em larga escala, 

eliminando as principais fronteiras espaciais; 

 Processo de integração: abrangendo espaços territoriais econômicos, tendo na 

pluralidade dos capitais concorrenciais seu principal estímulo; 

 Processo de polarização: retrato da natureza espacial desigual e combinada decorrente 

do desenvolvimento capitalista, aqui há uma nítida hierarquização dos espaços; 

 Processo de hegemonia: formação de um bloco de poder, aonde as diferentes frações 

do capital se confrontam e se acomodam para harmonizar seus interesses. 

 

Um ponto de estrangulamento na discussão do desenvolvimento é a situação que 

pode ser chamada de semi-enclave, que são espaços comandados exogenamente, carente de 

uma maior conexão com a economia do mercado interno. É importante analiticamente na 

medida em que se constitui como uma situação extrema, o que é uma posição contrária ao 

desenvolvimento autônomo. 

A situação de semi-enclave remete a uma “plataforma recipiente de pessoas e 

atividades. Esteve sempre utilizado como antitipo ideal de definição do processo de soberania, 

endogenia e desenvolvimento” (BRANDÃO, 2007, p. 103). 
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Nas palavras de Pinto (1976, p.199), o enclave é um processo mais robusto para 

“acentuar o atraso relativo da economia, na medida em que situações de vantagem e eficiência 

não atingem o seu conjunto”. 

Brandão (2007) entende as economias de enclave como anomalias intrínsecas a 

estruturas subdesenvolvidas e são 

 

Malformações estruturais, subdesenvolvidas, que se afirmariam como uma espécie 

de prolongamento dos centros, totalmente à mercê do controle externo... O enclave, 

necessitando recorrentemente do impulso externo, tem preponderantemente 

determinantes exógenos, mantendo como seu pólo oposto os processos geradores de 
endogenia, de centros de decisão internalizados em determinado recorte territorial 

(BRANDÃO, 2007, p. 103). 

 

Outro foco das questões de desenvolvimento regional é a teoria da localização, uma 

teoria econômica do mainstream que coloca a localização de uma empresa como sendo 

também um projeto governamental, afora os riscos característicos das empresas privadas. 

“Essas preocupações, da parte do setor público, estão ligadas aos efeitos multiplicativos ou 

externos sobre o desenvolvimento regional e nacional, advindas da localização industrial” 

(KON, 1999, p. 157) 

 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO LOCAL E O CRESCIMENTO ENDÓGENO 

 

Em contraposição, na formação de espaços dinâmicos, em que o crescimento 

econômico  envolve um complexo institucional de noções como indústria motriz, formas de 

polarização, economias e deseconomias de aglomeração, separatismo ou renúncia de 

soberania e despolarização, tem-se um paradigma “emergencial” pragmatizado pelos teóricos 

do chamado sistema regional de inovação, que alude a uma conceituação regional da teoria 

dos pólos com uma abordagem schumpeteriana do desenvolvimento. 

Schumpeter (1988) desenvolveu uma teoria que enfatizava a inovação tecnológica, 

da pesquisa e do desenvolvimento e da destruição criadora, denotando a forte correlação entre 

progresso tecnológico e desenvolvimento econômico, em que pesem as críticas quando da sua 

recorrência ao ciclo para afirmar que cada flutuação cíclica da economia se constituía em uma 

unidade histórica e na sua recorrência detalhada estaria a primazia dos numerosos fatores que 

concorrem em cada caso. 
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A teoria do crescimento endógeno e os conceitos de meios inovadores, regiões 

ganhadoras, perdedoras e inteligentes, caracterizam a abordagem endógena da teoria dos 

pólos. Uma percepção que parte da noção de arranjos produtivos locais, meios inovadores 

como elementos de transformação e difusão da inovação de centros dinâmicos nacionais para 

centros regionais. Uma troca sinérgica provida pela interação dos vários agentes envolvidos, 

empresários, pesquisadores de universidades, técnicos de agências públicas e privadas de 

pesquisa, entre tantos outros.  

Portanto, a teoria dos pólos encontra uma convergência com a apreciação 

schumpteriana de desenvolvimento, com foco na chamada indústria motriz e nas atividades 

dinâmicas, destruindo e criando para inovar. Os efeitos de encadeamento rompem com o 

fluxo circular estacionário, seguindo uma trajetória de melhoramentos contínuos que não 

devem estar dissociados de um processo de imitação e adaptação. 

Diante desses preceitos, a teoria dos pólos e a do crescimento endógeno encontram 

na região sua própria fonte de crescimento. Essa abordagem defende que, as ações e políticas, 

devem ser elaboradas de baixo para cima em um sistema institucional de cooperação e 

acordos entre os vários atores envolvidos. 

É necessário para o desenvolvimento regional, ressaltado pela ótica endógena, que as 

instituições sejam eficientes e pródigas em propiciar economias de aglomeração e ampla 

criação e reprodução de novas tecnologias. Assim, a formação dos núcleos das regiões 

inteligentes realça o efeito transbordamento da periferia, insinuado mais fortemente em 

espaços comumente denominados de “dimensões esquecidas”, regiões perdedoras. 

Assim, ao enfatizar um núcleo sistêmico de difusão como forma de capturar poder de 

competitividade e conhecimento por meio de parques tecnológicos, incubadoras de empresas 

para pesquisa e desenvolvimento em setores estratégicos, tem-se a insurgência de vários 

conceitos na literatura especializada, como pólos de tecnologia, pólos de modernização 

tecnológica, distritos industriais Marshallianos, sistemas produtivos locais, indústria endógena 

local, sistemas locais de inovação, entre tantos outros. 

A explicação para fenômenos econômico-territoriais e seu desenvolvimento estaria 

nos fatores endógenos das aglomerações produtivas, incorporando, assim 

 

variáveis antes não consideradas nos modelos procedentemente em voga: 

infraestrutura econômica e sistemas de logística; infraestrutura de ensino e 
pesquisa;qualificação de mão-de-obra; estágio tecnológico das empresas locais e 

capacidade de inovação; fatores culturais, políticos e sociais locais; capital social, 

capacidade de governança e relação entre os agentes regionais; recursos produtivos 
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locais; capacidade de gerar e controlar localmente a acumulação; e, existência de 

interdependências produtivas tanto intra quanto intersetoriais (COSTA, 2010, p. 18) 
 

 

Assim sendo, passam a surgir ilhas de dinamismo, denominadas pelos defensores 

deste ideário de “regiões ganhadoras”, classificadas como “aquelas que conseguem 

transformar a ação cooperativa intra-regional e inter-regional no principal elemento integrador 

de seu processo de desenvolvimento regional” (BECKER, 2008, p. 38). 

Tal conceito permite a sequência estabelecida por Becker (2008) de que os requisitos 

ao desenvolvimento de determinada localidade estão na sua organização, que por sua vez, é 

proveniente de uma experiência consolidada de democracia. Tal processo possibilita, no 

âmbito das atividades produtivas, a existência de arranjos com focos nas potencialidades 

detectadas por este sistema organizativo, tendo como protagonistas iniciais os proprietários de 

fatores de produção locais, por meio do engajamento cívico conduzindo ao desenvolvimento 

(PUTNAM, 2000, p. 40). 

Vale ressaltar ainda que o modelo para qualquer outra proposta enfática de localismo 

deve considerar os “caracteres distintivos que nesse espaço definem sua estrutura de 

propriedade, e distribuição da renda e da riqueza, a estrutura do consumo de suas classes 

sociais, etc.” (BRANDÃO, 2007, p. 189). O autor ainda lembra que não devem ser obliteradas 

as implicações locais das políticas macroeconômicas, e a variação de seus instrumentos como 

taxa de câmbio, taxa de juros, política de emprego, investimentos, dentre outros.  

 

 

2.3 MACROLOCALIZAÇÃO E MICROLOCALIZAÇÃO 

 

Kon (1999) divide a localização de uma empresa industrial em duas etapas distintas, 

a macrolocalização, que é o estágio dos aspectos mais amplos observados na região, e a 

microlocalização, especificando as condições físicas do terreno. A escolha ótima envolvendo 

a micro e a macrolocalização é parte inerente do processo de polarização industrial, que 

envolve uma localização “regionalmente concentrada das atividades” (KON, 1999, p. 158). 

Assim, no estabelecimento de uma planta industrial, a macrolocalização será a região 

mais ampla, sendo estudados aspectos econômicos como acesso a insumos, a mercados, 

custos de transporte. Além das razões de ordem econômica, aspectos de ordem técnica 

também serão aferidos, como condições climáticas, facilidades de acesso e de comunicação 

da região com as demais. 
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Alguns fatores econômicos e técnicos condicionam a melhor escolha da localização 

industrial, não impossibilitando que outras motivações sejam pertinentes. Os mais relevantes 

segundo Kon (1999) são: o custo e eficiência dos transportes, áreas de mercado (dimensão e 

localização), disponibilidade e custos da mão-de-obra, custo da terra, suprimentos de 

matérias-primas, economias de aglomeração, disponibilidade de água e energia e dispositivos 

fiscais e financeiros. 

A intervenção governamental na macrolocalização tem uma função social abstrata, 

envolvida nas condições do emprego regional e em posições político-estratégicas, com a 

desterritorialização de regiões fronteiriças ou a ocupação de vazios demográficos. Neste 

constructo, interesses públicos e privados se confundem. 

Outros objetivos de intervenção governamental para o desenvolvimento regional 

podem ser levados a cabo pelo estabelecimento de indústrias estatais e entidades sem fins 

lucrativos alinhando-se ao atendimento de razões político-estratégicas, ou mesmo congregar 

subsídios e incentivos exclusivos para a empresa privada. 

Kon (1999) menciona um efeito cadeia quanto à localização de estatais em regiões 

deprimidas,  

 

A localização de estatais em regiões sem objetivos econômicos imediatos visa à 
geração de condições para o desenvolvimento de novas áreas econômicas e novos 

mercados, propiciando a implantação de outras indústrias. Neste sentido, seriam 

criadas condições de rentabilidade em regiões que, de outra forma, não atrairiam 

investimentos lucrativos (KON, 1999, p. 159). 

 

A combinação de recursos naturais, humanos e forças locacionais atrativas, incluindo 

a aproximação estatal, caracterizarão as vantagens na escolha de determinada região, com 

isso, torna-se medida comparativa para projetos de implantação industrial em outros lugares. 

É bom salientar que em casos específicos da indústria de energias renováveis, como a eólica, 

o fator natural sobrepuja, em um primeiro momento, os demais fatores, sendo, portanto, o 

ponto de partida para uma provável instalação de usinas. 

Definida a fase mais ampla de determinação da planta industrial, que é o estágio da 

macrolocalização, chega-se ao estágio das considerações particulares sobre a análise 

locacional, que determinará o terreno dentro da macrolocalização, com melhores condições e 

atrativos para um tipo específico de produto, a este terreno, ou receptáculo, dentro da região 

mais ampla, Kon (1999) chamou de microlocalização.  

É a fase com predomínio da análise técnica das reais condições do terreno, sem, no 

entanto, esquecer dos aspectos econômicos quando da comparação para a escolha entre vários 
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tipos de terreno, para tanto, alguns pré-requisitos estarão no cerne da melhor escolha do 

terreno, como as condições do relevo, qualidade do solo, vias de acesso e de comunicação, 

serviços públicos, capacidade de infraestrutura, situação legal da propriedade, dispositivos 

legais (restrições ambientais, de ruídos, instalações edificáveis, etc.), entre outros.  

O critério final da escolha locacional ótima será determinada, ao mesmo tempo, pela 

melhor área de macro e de microlocalização, o que inclui uma análise de custo/benefício onde 

“são colocadas em questão conjuntamente todas as vantagens e desvantagens locacionais em 

relação aos aspectos de macro e microlocalização anteriormente descritos” (KON, 1999, p. 

168). 

É bom enumerar que a interferência de subsistemas de caráter político, cultural, 

social e econômico, que marcam as especificidades regionais, pode agir, obstacularizando ou 

não, o desenvolvimento de investimentos industriais em regiões selecionadas. 

A dotação de recursos materiais e humanos é resultado das especificidades regionais, 

que perfazem um macrosistema social dividido nos subsistemas descritos anteriormente. Da 

interrelação desses recursos, surgem fatores - muitos deles influenciados pela cultura regional 

- que podem ou não impulsionar a implantação industrial naquela localidade. 

Não diferente: 

 

situações de conjuntura política ou mesmo aspectos políticos estruturais históricos 

influenciam sensivelmente a possibilidade de localização industrial, desde que sejam 

criadas pressões favoráveis ou desfavoráveis junto às autoridades governamentais 
para o estabelecimento de subsídios ou de sanções à implantação industrial em 

regiões ganhadoras (KON, 1999, p. 169, grifo nosso). 

 

Assim, de acordo com a autora, transformações estruturais na economia com o 

surgimento e o desaparecimento de indústrias com diferentes taxas de crescimento destoa da 

visão neoclássica que descreve o crescimento mediante um circuito estacionário, onde a 

população, produção e capital aumentam de um período a outro, crescendo em um fluxo sem 

maiores variações estruturais ou mesmo flutuações. 

Na caracterização da realidade, provida de mudanças estruturais, as transformações 

podem considerar também a propagação do crescimento de uma indústria ou de um grupo de 

indústrias, espacialmente localizadas. Dessa forma, o crescimento não “brota” em toda parte e 

ao mesmo tempo, disseminando-se com intensidades variáveis, em pontos ou pólos de 

crescimento. É o processo de polarização industrial, diferenciando áreas de confluência 

industrial no conjunto da economia regional. 
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2.2 PÓLOS DE CRESCIMENTO 

 

Na formação do pensamento contemporâneo vinculado à nova problemática do 

desenvolvimento, abre-se o campo para a Regional Science, ganhando significação autônoma, 

como a conceituação teórica de pólo de crescimento, incluindo três elementos essenciais: a 

chamada indústria-chave, a organização imperfeita dos mercados e as economias externas 

especiais. 

A conceituação da teoria dos pólos do crescimento foi desenvolvida em 1955 por 

Perroux (1961). Fruto de observações advindas do complexo industrial francês em torno de 

Paris e ao longo do Vale da Ruhr, Alemanha, constatou que os pólos industriais de 

crescimento surgem circunscrevendo aglomerações urbanas representativas e ao longo das 

grandes fontes de matérias-primas (Vale da Ruhr). 

 Regiões com passagem de fluxos comerciais significativos (entrepostos comerciais) 

ou em torno de uma grande área de avanço da fronteira agrícola (Oeste paulista) coadunam 

como pré-requisitos para a formação de pólos de crescimento com forte identificação 

geográfica.  

De acordo com os estudos de Perroux (1961), o pólo industrial de crescimento é mais 

um produto das economias de aglomeração que foram alimentadas pelos complexos 

industriais, estes liderados pelas indústrias motrizes. A indústria motriz e as movidas 

integram um complexo industrial que 

 

É um conjunto de atividades ligadas por relações de insumo-produto. Ele forma um 

pólo de crescimento quando for liderado por uma ou mais indústrias motrizes; e ele se 

tornará um pólo de desenvolvimento quando provocar transformações estruturais e 

expandir o produto e o emprego no meio em que está inserido (SOUZA, 1993, p. 33). 

 

À luz desses preceitos, a indústria motriz irá liderar um complexo de atividades, 

considerando um regime concorrencial dotado de concentração territorial. Deve-se entender 

os 

 

Aspectos locacionais num modelo de comércio inter-regional e não abandonar este 

último, contudo a maioria das tentativas de formular uma teoria geral da localização 

tem-se concentrado na explicação do padrão de produção, com exclusão do 

comércio inter-regional (RICHARDSON, 1973, p. 111). 

 

Convém distinguir os conceitos de indústrias motrizes e de indústria-chave. A 

indústria motriz é aquela que se caracteriza por um crescimento acima da taxa média de 
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crescimento da indústria nacional, detém um mecanismo nodal de ligações locais de insumo-

produto via compras e vendas de insumos, configura-se como uma atividade inovadora 

geralmente com grande poder de mercado com estrutura marcantemente oligopolizada. 

Como possuem poder de mercado, as indústrias motrizes têm capacidade de afetar a 

taxa de crescimento das atividades satélites nodais (interligadas a ela), pois influenciam os 

níveis de preços dos produtos e dos insumos. Sua produção atende normalmente o mercado 

nacional, ou mesmo o mercado externo. 

Portanto, as indústrias motrizes têm a dotação de, mediante aumento no valor de sua 

produção, encadear um aumento produtivo em outras indústrias ditas movidas. É através 

desse efeito multiplicador que a indústria motriz induz a economia nacional a um maior 

crescimento do seu volume produzido, este satisfatoriamente maior que o crescimento do seu 

próprio volume. 

Segundo Souza (2005), indústria-chave é aquela com efeitos de encadeamento pela 

compra e venda de insumos acima da média da economia. Portanto, o significado de indústria 

motriz é mais abrangente, implicando em efeitos mais sensíveis e perceptíveis na taxa de 

crescimento das atividades envolvidas no complexo insumo-produto em seu encadeamento 

sistêmico com o mercado nacional e externo. 

É bom salientar que o complexo de indústrias em aglomerações polarizadas coexiste 

com um regime instabilizador na economia, pois sua formação é regida por forças 

olipolísticas, em que o Estado, muitas vezes, age muito mais como um parceiro do que 

propriamente um agente regulador (mediador) da atividade, coordenando as forças de conflito 

ou de cooperação entre as esferas das grandes unidades produtivas e das outras unidades a 

elas coordenadas. 

Hirschman (1961) conduz com proeminência a questão basilar para uma estratégia de 

desenvolvimento. Até que nível de demanda e indução de outras atividades uma indústria 

instalada pode abrigar? Diante desse desafio, Hirschman (1961) coloca que para ser viável, 

uma nova planta deve resultar necessariamente de uma demanda pré-existente. 

A internalização de novas perspectivas envolvendo o uso do input relaciona-se com 

forças de atração para outras atividades. Hirschman (1961) pontua que as forças ativas 

animadoras de outras atividades encontram na produção interna estímulos desencadeantes 

importantes para sua manifestação, presumivelmente, aguçados por outros usos como input 

por parte dos produtores. Em que pese o contraponto de importar sua produção: 
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[...] é de máxima importância o fato de determinado produto ser fabricado 

internamente resultar, provavelmente, em esforços da parte dos produtores para 

propagar-lhe usos adicionais e na participação financeira dos mesmos em tais 

empreendimentos. A disponibilidade interna de um produto dá, assim, vida a forças 

ativas que procuram ser utilizadas como input em novas atividades econômicas, que 

supram as necessidades acarretadas recentes. (HIRSCHMAN, 1961, p. 155).  

 

Os chamados efeitos em cadeia retrospectiva e prospectiva na análise pioneira de 

Hirschman (1961) aparece como conceito de enlaces ou elos que propiciam a articulação entre 

as atividades relacionadas a uma determinada estrutura produtiva. Menciona Hirschman 

(1961) que a cadeia retrospectiva é um processo de desenvolvimento estimulado por 

demandas existentes e que satisfaça a uma capacidade mínima que é a: 

 

capacidade que tem a firma do país, tanto para garantir lucros normais quanto para 
concorrer com fornecedores estrangeiros, já existentes, levando-se em conta as 

vantagens e desvantagens locais, bem como, talvez, certa proteção à indústria 

incipiente [...] (HIRSCHMAN, 1961, p.157).  

 

Dessa forma, se as importações excedem o limite da capacidade econômica mínima, 

haverá formação de capital líquido, que juntamente com o incremento das exportações e os 

aumentos de eficiência propiciam o desenvolvimento autônomo. Os efeitos em cadeia 

prospectiva dependem da força com que a demanda prevista para a cadeia retrospectiva possa 

impulsionar a indústria-satélite a se apropriar de vantagens locacionais, como a proximidade 

da indústria principal, empreendendo um input fundamental para essa indústria, sob a forma 

de produto ou subproduto. 

Kon (1999) “traduziu” os efeitos para trás (backward effects) e para frente (forward 

effects) de Hirschman em um complexo industrial, nessa perspectiva: 

 

Os efeitos para trás constituem-se nas inter-relações que ocorrem respectivamente 

com indústrias fornecedoras de insumos e demais serviços necessários para o 

processo de produção, enquanto os efeitos para frente são relacionados às indústrias 

de distribuição e repartição do produto acabado (KON, 1999, p. 171-172). 

 

Na indústria automobilística, por exemplo, a montadora incorporada ao complexo 

industrial regido pela indústria motriz exerce efeitos multiplicadores para trás, ao se suprir de 

autopeças e outros insumos de empresas fornecedoras, enquanto as revendedoras de veículos, 

consórcios, financiadoras, prestadoras de serviços de manutenção, postos de gasolina, entre 

outros, exercem efeitos para frente. 

Uma característica que emerge mais intensamente no processo de polarização 

industrial é a concentração geográfica das plantas industriais congregando outras atividades 
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econômicas que atendam as demandas do complexo industrial, demandas coletivas como a 

necessidade de alojamentos, transportes e serviços públicos atraem outras atividades que 

impulsionam o produto e a renda dessa plataforma territorial. 

É diante dessa concentração territorial que o pólo industrial centraliza a acumulação 

e a concentração de recursos tangíveis e intangíveis com a intensificação das atividades, o que 

torna o meio geográfico em transformação concomitantemente com a economia nacional, 

seguindo o caminho das disparidades regionais, com áreas de severa atratividade pelas 

maiores taxas de retorno sob o capital investido e outras desprovidas de maiores atrativos ao 

capital e a sua concentração. 

Cada espacialidade manifesta uma representação física de suas especificidades, que 

são modalidades próprias resultantes de condicionantes históricos, compactuando com uma 

base de recursos humanos, de capital e materiais, não dissociados de uma base social, 

subentendida de valores políticos e econômicos. 

É certo que: 

 

as implicações destes condicionantes sobre o desenvolvimento das atividades 

produtivas em diferentes regiões assumem papel primordial na determinação das 

situações de avanço ou atraso regional, particularmente pela possibilidade, ou não, de 

um espaço apresentar condições para tornar-se um pólo industrial (KON, 1999, p. 

173). 

 

Em casos como o da indústria eólica, objeto deste estudo, em que a implantação de 

plantas para as usinas requer primeiramente a dotação natural de ventos favoráveis 

constatados por estudos técnicos nas campanhas de medição de vento, os lugares centrais já 

estão física e geometricamente demarcados, “subjugando” em uma primeira instância a essa 

dotação, os demais condicionantes da teoria geral da localização. 

Nesse processo inverso em que a microlocalização é estágio preliminar e a 

macrolocalização é estágio complementar, a economia de aglomeração pretendida com a 

instalação das usinas eólicas pode, na verdade, incorrer em uma representação de 

microlocalizações dispersas espacialmente, pois fragmenta a interdependência entre os 

processos de industrialização com a polarização e urbanização “desordenadas” espacialmente, 

neste caso, o principal efeito é mais uma desintegração do que propriamente uma integração 

nodal dos mercados.  

Algumas ponderações são reveladores na análise de um complexo industrial, pois: 
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Nem toda indústria motriz é uma indústria-chave, mas nem sempre toda indústria-

chave é uma indústria motriz. Esta última, além de possuir efeitos de encadeamento 

superiores à unidade, do ponto de vista da matriz de insumo-produto, caracteriza-se 

pela efetiva dimensão de seus efeitos de encadeamento, exercendo, portanto, 

impulsos motores significativos sobre o crescimento local e regional. Não ocorrendo 

indução significativa do crescimento no interior do complexo, a atividade-chave não 

será motora (SOUZA, 2005, p. 89). 

 

O crescimento polarizado surge em diversos países como um recurso de definição do 

planejamento regional, na tentativa de valorizar o efeito encadeamento. As inversões 

repousam e se concentram em espaços específicos, como parte de um estratagema nacional 

que implica em dirimir a pulverização dos investimentos espraiados pelo macroespaço 

regional. 

Durante o Plano de Metas (1956 – 1961) os investimento seguiram prioritariamente 

para São Paulo e Rio de Janeiro, um caminho mais óbvio para a otimização das economias 

externas já existentes, uma área de convergência para a tríade polarização, industrialização e 

urbanização. 

No Brasil, durante a década de 70, o projeto de desenvolvimento regional passou por 

uma perspectiva nacional, com a visualização compatibilizada dos planos, não 

necessariamente se orientando nas especificidades locacionais. Seu limite foi uma estratégia 

regional dentro das perspectivas de uma estratégia nacional, isto acarretou ao contrário do 

esperado, um processo peculiar de despolarização popularizado por Azzoni (1982) como 

“desconcentração concentrada” da atividade econômica. 

A consolidação de um modelo de desenvolvimento adotando políticas de aceleração 

do crescimento seria mais que a representação de uma etapa do processo regional, inserida na 

ótica das possibilidades em comum acordo com as necessidades da economia nacional. 

Um conceito mais amplo de pólo, entretanto, vai além de uma construção enfatizada 

pela minimização dos custos de transportes como a que segue na teoria de Weber (1909 apud 

BENKO 1999), tendo no amplo jogo de forças locacionais o enfoque dado à análise das 

relações interindustriais, encontrando no modelo de Leontief seu arcabouço teórico-

metodológico.  

Essa construção pormenorizada por relações de insumo-produto
2
 entre firmas ligadas 

tecnologicamente encontram na localização em comum (firmas que precisam ficar localizadas 

junto umas das outras) uma forma de desencadear efeitos aglomerativos positivos. É uma pré-

condição para a minimização dos custos com transporte de materiais e insumos
3
. 

                                                             
2 Polarização técnica. 
3 Polarização geográfica. 
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As economias externas são retratadas como benefícios extraídos de um complexo 

extra-firmas que encontram na aglomeração de empresas sua conformação primordial, que 

independe da ação da firma. Nessa configuração, o papel de mentor na atração de firmas 

complementares de insumos (força centrípeta) é exercido pela indústria motriz demandadora 

de recursos acoplados às firmas satélites, contribuindo, desta forma, também para uma 

causação da chamada polarização humana, abrindo frentes de trabalho e oportunidade para a 

concentração de trabalhadores e técnicos. 

A indústria motriz entraria no cerne do crescimento local e regional alimentando 

atividades vinculadas, sustentáculo de empresas prestadoras integradas ao complexo 

industrial, e devido à magnitude da repercussão dessa organização espacial na economia 

regional, os governos locais se lançam em verdadeiros leilões para projetos de inversões 

necessárias à implementação de parques industriais. 

Incentivos fiscais e subsídios dos mais diversos acirram a disputa por lugares entre as 

diversas espacialidades e o conflito fiscal entre regiões. A renúncia fiscal pode representar um 

grande ônus para os governos locais na medida em que nem sempre alcançam os resultados 

esperados com a indústria motriz, ou seja, o desenvolvimento local é comprometido por 

parcas relações insumos-produto desencadeado por assimetrias entre o mercado local e o 

externo, repercutindo minimamente no encadeamento produtivo e no efeito multiplicação de 

renda. 

A função da política regional de desenvolvimento se insere em uma apreciação 

hierárquica dos pólos de crescimento aludindo a um modelo centro-periferia 

(RICHARDSON, 1980). No início, a dualidade é mais marcante entre o centro dinâmico e a 

periferia agrícola polarizada, aumentando a concentração com a aceleração do crescimento. 

O limite para essa concentração é imposto pelo próprio mercado que age para 

desnortear esse mecanismo centralizador, que, segundo Perroux (1961) trata-se de um 

processo natural, daí segue a intervenção das políticas públicas como outra forma de 

homogeneizar o espaço, identificando hierarquicamente aqueles pólos secundários (periferia) 

desassistidos pelas forças naturais de mercado. 

Dentre os efeitos propulsores, podem-se destacar a infraestrutura e vias de transporte 

dentro da teoria de crescimento polarizado encenam meios reais para o desenvolvimento do 

pólo. Ao longo das rodovias os pólos de crescimento se favorecem da intermediação logística 

na atividade industrial e do impulso dado à prestação de serviços. 

Efeitos propulsores e efeitos regressores identificam se o pólo de crescimento é pólo 

de desenvolvimento apenas para a região em que está instalado, ou se “transborda” para um 
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desenvolvimento inter-regional. Quando o pólo deflagra efeitos danosos a outras regiões 

periféricas em que os efeitos regressores, centralização de capitais, trocas desiguais e 

pulverização de mão-de-obra, entre outros fatores, sobrepujam os efeitos propulsores, o pólo 

de crescimento será pólo de desenvolvimento apenas para a região em que está implantado. 

A ótica dos efeitos regressivos de uma região em benefício de outra atende ao 

recrudescimento das desigualdades regionais com a pulverização de fatores e valores em 

direção às regiões vencedoras. Na economia regional, o pólo de crescimento só será pólo de 

desenvolvimento quando os efeitos propulsores, encadeamento produtivo e geração de 

emprego nas atividades das regiões vinculadas ao pólo, por exemplo, transbordam em relação 

aos efeitos regressores. A região que conseguir neutralizar os efeitos regressores e assimilar 

(internalizar) os efeitos propulsores de áreas de influência, segundo Myrdal, estará passando 

por um processo cumulativo de desenvolvimento. 

Um pólo de crescimento não pode ser entendido com pólo de desenvolvimento se em 

sua volta não houver um conjunto de empresas interagindo em torno deste, é o que explica 

Souza (2005, p. 96): 

 

Um pólo compreende um conjunto de atividades fortemente conectadas, lideradas 

por uma indústria motriz, que gera efeitos adicionais na economia; a noção de pólo 

não se confunde, portanto, com a idéia de ataque frontal (big push) de Rosenstein-

Rodan (1969), que diz respeito ao crescimento de inúmeras atividades ao mesmo 

tempo, sem necessariamente formarem complexos industriais e muito menos pólos. 

 

Partindo do pólo de crescimento um imbricado encadeamento, integrando uma rede 

urbana fortemente conectada, pode ser alcançado com a difusão de meios de transmissão 

(transporte e comunicação), tecnologia, recursos naturais e humanos favoráveis, bem como 

suporte em infraestruturas de apoio, energia, estradas e portos. Configuram-se também 

enquanto canais que impulsionam a propagação e difusão dos efeitos de encadeamento entre o 

pólo e as empresas integradas. 

A dispersão de investimentos com as políticas descentralizadoras tem um 

contraponto importante quando beneficia a grupos e certos setores em detrimento do conjunto 

da sociedade, ao invés de atender os fins de uma política de crescimento equitativo irão 

desvirtuar esse processo, desequilibrando e polarizando os investimentos em áreas 

privilegiadas politicamente. Com este comportamento, este fato pode levar a não indução do 

crescimento em determinadas regiões, tendo falta de coordenação na dispersão dos recursos e 

pouco incentivo dado aos pólos secundários, que se tornam necessários ao encadeamento com 

toda a rede urbana. 
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Vale complementar que a indústria motriz não pode e nem deve ser entendida como 

única alternativa para uma política de desenvolvimento regional. O crescimento na economia 

regional encontra também na agricultura, nas indústrias tradicionais de bens de consumo final, 

alimentos, bebidas e vestuário o caminho para o atendimento da indução necessária ao 

crescimento regional, além disso,  

 

Nenhuma indústria sobrevive sem infra-estruturas, mão-de-obra com bons níveis de 

instrução e serviços básicos para o atendimento da população, como saneamento 

básico, habitação, segurança e saúde (SOUZA, 2005, p. 100). 

 

Santos (1979) destaca o conceito de pólo de crescimento como um slogan, uma 

moda que negligenciou seu conteúdo em favor da forma, se excedendo em técnicas e modelos 

que se afastam de uma maior profundidade na análise de seus preceitos básicos, deixando em 

segundo plano alguns pontos que comprometem seu próprio embasamento teórico ao dar 

demasiada ênfase a alguns conceitos que procuram não entender que a organização espacial é 

indissociável dos problemas de distribuição de recursos e de justiça social. 

Esse ponto de vista abarca a complexa análise de algumas questões mal resolvidas no 

país, em particular no Nordeste, recaindo na concepção furtadiana que envolve a secular 

estabilidade das instituições na região, dirimindo o elemento transformador necessário para a 

retomada de políticas redistributivistas apontadas por Cano (2007). 

Como todas as outras teorias espaciais, a teoria dos pólos de crescimento refere-se a 

uma dicotomia entre espaço econômico e espaço geográfico, ambos exercendo influências 

recíprocas regidas por laços de dominação, tanto no campo da organização espacial como na 

tomada de decisão. Não há neste tipo de construção, espaço conteúdo e espaço contingente, e 

sim uma compatibilização de como os mecanismos econômicos são influenciados pelo espaço 

geográfico. 

Para Santos (1979), a abordagem insumo-produto para o estudo do crescimento 

econômico deve ser complementada por considerações estruturais, que além das relações 

entre empresas modernas e dinâmicas, possa abrigar nesse estudo a população e as suas 

atividades seguindo uma perspectiva extemporânea, o que é ter atenção à: 

 

Manifestação de modelos de crescimento adotados, as estruturas geográficas, isto é, 

a distribuição da população, da infra-estrutura, das atividades, das instituições, assim 

como de seu contexto, e, finalmente, as estruturas sociais e políticas resultantes da 

superimposição do presente sobre o passado e da superimposição de influências 

locais, nacionais e internacionais (SANTOS, 1979, p. 138). 
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É relevante compreender como se dá a aplicação da teoria dos pólos de 

desenvolvimento em países subdesenvolvidos, e realmente verificar se o espaço pode ser 

estudado indiscriminadamente em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, cada qual com 

suas idiossincrasias e características próprias, especificidades na organização econômica, 

espacial e societária. 

A forma de expansão das forças da modernização é altamente seletiva, tanto de dentro 

para fora como de fora para dentro do espaço peculiar, esta análise avalia como resultado a 

instabilidade e o desequilíbrio na organização espacial, o mundo subdesenvolvido, pelas 

disparidades de renda, geográficas e individuais, requer ajustes mais que necessários à 

hierarquização das atividades, um percurso natural que condiciona a multipolarização com 

vários níveis de tomada de decisão. 

Dois circuitos econômicos são identificados por Santos (1979), o circuito superior ou 

moderno e o circuito inferior. O primeiro, responsável pela macrolocalização do espaço, é um 

resultado da modernização tecnológica, suas relações atendem a um plano nacional e 

internacional, por isso as organizações responsáveis estão fora do plano da cidade e da região 

adjacente, nessa caracterização estão os monopólios. 

No circuito inferior têm-se as atividades de escala menor com a população mais pobre 

interagindo na região, dessa relação antagônica entre circuitos têm-se importantes 

considerações de como se dará o processo de planejamento espacial, 

 

O reconhecimento da existência de dois circuitos requer uma discussão renovada 

acerca de conceitos aceitos – tais como a teoria da exportação urbana, a teoria do 

lugar central e a teoria dos pólos de crescimento que até agora serviram de base para 

muitas teorias de planejamento regional (SANTOS, 1979, p. 142). 

 

De acordo com essa abordagem, a teoria dos pólos de crescimento se enquadraria 

apenas no circuito superior. Com forte ênfase dada à modernização, somente as indústrias de 

ponta, em um primeiro momento, teriam a aptidão necessária no estímulo ao crescimento. Do 

outro modo, o circuito inferior seria mais um resultado do processo de modernização 

tecnológica do que propriamente um agente ativo capaz de gerar um crescimento econômico. 

É possível ter crescimento sem pólos de crescimento? Essa indagação tem laços 

tênues com o conceito de indústria de ponta. Alguns a entendem como aquela indústria que 

gera economia externa, não necessariamente indústrias de grande porte intensivas em capital. 

Segundo Santos (1979) nem toda indústria moderna é complementar, especificamente as 

indústrias de reexportação podem se favorecer da aglomeração sem que a recíproca para o 
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circuito seja verdadeira, ou seja, o multiplicador dinâmico de crescimento não tem o efeito 

disseminador esperado. 

No mundo subdesenvolvido, a modernização tecnológica em pontos privilegiados no 

espaço vem causando fraturas contundentes no circuito inferior, ampliando a pobreza em 

áreas desassistidas pela parca motivação de efeitos positivos. Torna-se, desse modo, um 

desafio para essas economias compatibilizar a formação de um pólo de crescimento que 

polarize ou que represente a polarização dos dois circuitos antagônicos da economia urbana. 

Sem ter a pretensão de recair em determinismos estadísticos de curto prazo, a 

formação do pólo abordada neste estudo pretende ser embasada teoricamente pelas estruturas 

funcionais e diacrônicas do processo que entende ser o espaço uma determinação constitutiva 

e inseparável das coisas e dos processos físicos, o espaço não existe por si mesmo. A 

espacialidade é historicamente determinada e não tem caráter universal. Cada espaço, 

portanto, tem suas características. Há vários tipos de leis envolvidos na relação entre 

estruturas sociais e formas espaciais. “A cada estrutura social corresponde uma dada forma 

espacial, mas o inverso pode não acontecer.” (CORAGGIO, 1994, p. 68). 

Assim, observa-se que o mercado na ordem da economia ambiental, se insere nos 

arranjos institucionais necessários para a atividade eólica nas áreas demarcadas com potencial 

de exploração, clamando por um novo foco que congregue as políticas públicas à 

instrumentalização do mercado no alcance das metas necessárias, determinante para a 

consolidação competitiva da atividade no país. 

A nova conjuntura das políticas públicas que pertence a um cenário indissociável 

entre o público e o privado com o avanço irrestrito do capital irá lançar contrapontos sobre a 

clássica função dessas políticas de engendrar falhas de mercado, o que tornará ainda mais 

complexo o projeto de renovação da matriz energética brasileira. 

O estudo do mercado, seus fluxos, forças locacionais do investimento, bem como o 

efeito transbordamento da atividade produtiva nacional darão um “raio x” preliminar da 

capacidade que tem a cadeia produtiva do Brasil em “abrigar” um projeto eólico nacional, e o 

que é mais importante, medir o grau de interação entre as diferentes regiões envolvidas 

pronunciando ou não impactos importantes no desenvolvimento econômico regional. 

No que tange ao mercado, é necessário compreender o debate bipolar que insurge no 

âmago das discussões sobre seus movimentos característicos. Em uma primeira análise, na 

acepção de Hirschman (1986), pode-se compreender dois movimentos que o autor posiciona 

na leitura dicotômica de mercado. 
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Segundo Hirschman (1986), tem-se a dualidade entre um cenário com efeitos 

positivos no âmbito capitalista sobre a ordem social e moral, o que se insere na tese do “suave 

comércio”. Por outro lado há também o cenário que destaca a natureza “perversa” do 

capitalismo ao transgredir e afetar a ordem social (efeito negativo). 

"Na tese do suave comércio do século XVIII, os sucessos iniciais do mercado e do 

sistema capitalista fizeram nascer um ambiente moral positivo, favorável ao florescimento 

tanto de um sociedade ordenada quanto do próprio mercado (HIRSCHMAN, 1986, p. 44.).”  

No segundo cenário, tem-se a convergência da “tese da autodestruição” pelos efeitos 

reativos do capitalismo na ordem social, o que abre o debate tradicional da academia entre 

privatistas e estatistas. Um segundo movimento surge como uma herança dos seguidores da 

tese do “suave comércio”, perpetrando a relevância das questões econômicas, recriando os 

mercados e construindo novos mercados no alcance da auto-regulação. 

Emergem ainda nesse segundo movimento, os herdeiros da chamada tradição 

“autodestrutiva”. Na análise de mercado capitalista, a continuidade do embate fica entre os 

que defendem o mercado como um “bem” ou como um “mal” para a sociedade. Neste ponto 

há um nítido enfrentamento das falhas de mercado como forma de evidenciar a destruição de 

valores com a expansão capitalista, o que afetará também valores essenciais ao capitalismo 

gerando sua própria destruição. 

Um terceiro movimento diz respeito ao caráter híbrido ou convergente das duas 

linhas de pensamento anteriores. O Estado passaria a intervir na construção de mercados e não 

na correção de suas falhas. Pode-se perceber aqui que os mercados se locupletam de ações 

estatais e de suas forças e tendências naturais. 

Na formação de um mercado caracterizado pelo uso de um recurso natural renovável 

encontram-se vários elementos que “suavizam” o caráter autodestrutivo do movimento que 

aponta para a desvaloração da ordem sócio-ambiental. A corrente que coaduna dessa visão 

corrobora preceitos de sustentabilidade que hegemoniza o rumo da atual economia ambiental 

em renovar a matriz energética mundial. 

 É o imperativo de se levar as questões ambientais como sendo elas associadas à 

economia “geral”, um grande filão de mercado para os devotos da “economia verde”, que atua 

basicamente na valoração econômica do meio ambiente, incorporando o ciclo de vida dos 

produtos, a economia dos recursos renováveis e não renováveis e o desenvolvimento 

ambiental economicamente sustentável. 

Essa abordagem procura resolver vários conflitos de escassez e riqueza de recursos 

naturais que envolvem políticas econômicas ambientais reveladores de interesses dos mais 
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diversos, com isso, sobre a atmosfera verde dos negócios pairam perspectivas de negociações 

vantajosas para os conglomerados que atuam sobre essa bandeira. 

“É no momento em que a humanidade se dá conta de que os recursos não são 

inesgotáveis que a economia também passa a se preocupar com a questão ambiental” 

(CALDERONI, 2004, p. 572). Antes da industrialização a energia obtida através do vento ou 

da queda-d´água servia para mover moinhos, hoje pode-se abastecer cidades inteiras com a 

geração de energia proveniente de usinas eólicas, esta uma efetiva produção sustentável. 

Deve-se diferenciar extração da produção sustentável. O primeiro relaciona-se com a 

exploração de recursos escassos e esgotáveis como o petróleo, gás e carvão. Na produção 

sustentável tem-se o uso de recursos constantemente renovados na natureza. A geração de 

energia por fontes eólicas e solares caracterizam uma produção sustentável. 

Calderoni (2004, p. 575) pontua que: 

 

No capitalismo, a economia ambiental não deveria deixar de ser considerada pelo 
mercado. Mas mesmo o mercado não é capaz de resolver os problemas ambientais 

sem uma ação normativa dos governos, inclusive em âmbito mundial. 

 

No caso específico do setor eólico, pontua Teixeira (2009, p. 14) que: 

 

Em cada país existem condições diferentes e próprias para a produção de energia 

eólica, sejam elas a velocidade dos ventos, a topografia dos terrenos, uma maior ou 

menor urbanização, mas o que todos os países apresentam em comum é a presença 

do Estado em toda ou parte da cadeia produtiva. 

 

A intermediação estatal nessa configuração específica para cada país, além de 

exercer o papel de moderação e coordenação das atividades de exploração dos recursos 

naturais renováveis, em caráter diferencial, dará condições para a propagação do 

conhecimento tecnológico e inovação. Essa característica institucional, peculiar a 

determinados países, surge como uma condição das mais favoráveis para a perpetuação e 

conquista de soberania no âmbito das relações internacionais de comércio. 

No mercado de energias renováveis, não diferente dos outros mercados, apenas a 

dotação abundante do recurso renovável não é suficiente para trilhar o caminho do 

desenvolvimento sustentável, no arranjo institucional necessário, cabe aqui enfatizar a 

distinção entre países repositórios de tecnologias e os propagadores de conhecimento. 

O país repositório é importador de tecnologia, por características estruturais próprias, 

assumem a condição de plataformas de mercado marcantemente exteriorizadas na fixação 

estratégica de empresas, nesse caso, o arranjo institucional frágil propicia a concentração da 
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atividade com parcos efeitos de encadeamento e atendimento de interesses estatais mais 

imediatos. 

Para que a propagação do conhecimento tecnológico repercuta favoravelmente na 

matriz do desenvolvimento local, é necessário mitigar enclaves ao comércio inter e intra-

regional, estimular a complementarização da atividade econômica e impulsionar a pesquisa e 

desenvolvimento congregando universidades, incubadoras, pesquisadores, bancos, 

investidores e instituições de fomento. 

Esse ambiente institucional e estrutural favorável incorrem em um fator 

transbordamento que é a geração de patentes de conhecimento, o país propagador de 

conhecimento é um exportador de práticas e técnicas inovadoras de difícil transplante em 

outro ambiente. 

Como a dependência tecnológica está imbricada com a dependência econômica, no 

jogo de forças do mercado inovador, a renovação da matriz energética em escala 

internacional, cada vez mais uma premência normativa ambiental inexorável, acirra um 

mercado vantajoso para os países propagadores de conhecimento, uma disputa indireta entre 

Estados nacionais que estiveram mais presentes nas cadeias produtivas locais. 

O capítulo 3 discute o papel das energias renováveis no mundo e no Brasil, 

destacando as políticas públicas atuais para o desenvolvimento deste setor e aponta para a 

formação dos pólos eólicos no país. 
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3 ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

3.1 ENERGIAS RENOVÁVEIS NO MUNDO 

 

A junção de metas ambientais, interesses econômicos dos conglomerados 

mundializados da atividade e de aporte e estratégia estatal com políticas públicas, perfazem 

um cenário complexo, ao mesmo tempo presumível em seu fluxo de capitais, na medida em 

que o arranjo da cadeia produtiva não escapa a atual conjuntura pródiga em rastrear áreas de 

maior eficiência. 

Há uma barreira natural à atividade do setor de energias renováveis que a faz 

espacialmente limitada àqueles países em que as potencialidades físico-naturais são 

disponibilizadas na medida certa. Esta condição é necessária para aquele país que planeja 

projetos e instalação de usinas ou parques eólicos em espaços naturalmente demarcados em 

seu território. 

No mercado mundial do setor, o cenário é ainda mais acirrado na medida em que há 

uma forte correlação entre os principais fabricantes de aerogeradores e os principais 

mercados. Conforme se pode ver no gráfico 1 e na tabela 2, os países que detém uma maior 

capacidade instalada também estão entre os maiores fabricantes de aerogeradores do mundo, o 

que aquece e fortalece as economia locais com a expansão do mercado interno e o 

atendimento ao mercado externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses conglomerados, como a dinamarquesa Vestas que é líder no mercado mundial 

de energias alternativas, dominam o mercado a nível mundial com a diversificação de suas 

Fonte: German Wind Energy Institute DEWI 2009 

Gráfico 1 - Principais fabricantes de 

aerogeradores do mundo em 2008 

Fonte: German Wind Energy Institute DEWI 2009. 
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atividades e investimentos, oligopolizando uma estrutura que já é altamente seletiva, pois 

implica na disponibilidade primária de recursos renováveis, limitando-se aquele espaço 

restrito de países privilegiados na dotação do recurso natural necessário à atividade eólica. 

A busca por formas limpas e renováveis de gerar energia nunca recebeu tanta atenção 

como agora, o que requer assegurar que os investimentos em todo mundo seguirão uma 

trajetória contínua, iniciativas que entre 2007 e 2008 cresceram mais de 15% em todo o 

mundo, crescimento este maior que a expansão do uso de combustíveis fósseis na Europa e 

nos Estados Unidos pela primeira vez na história. 

Na ótica econômica, a energia eólica também faz sentido. Quando se compara com 

outras fontes de geração, o preço para o combustível necessário ao longo da duração total de 

uma turbina de vento é bem conhecida: é zero, depende da força, constância, direção e 

velocidade do vento, este, por si só, um recurso natural “abundante” acessível a todos, mas em 

muitos casos, não suficiente para a implantação dos projetos de usinas eólicas, que além das 

características do vento, também dependerá de licenças ambientais, infra-estrutura para a 

logística do projeto, topografia, relevo, entre outros fatores.  

A geração de energia eólica é uma forma de tecnologia que entrega ao meio 

ambiente uma contrapartida significativa em cortes profundos nas emissões de CO2 que o 

mundo precisa para combater os piores efeitos da mudança climática, ela também oferece 

vários outros benefícios ambientais. Tem um efeito positivo sobre a poluição do ar, que está 

sufocando cidades ao redor do mundo, por não emitir poluentes atmosféricos perigosos como 

as tecnologias de outras formas de geração. A energia eólica não produz resíduos tóxicos, 

além disso, não utiliza água em sua geração, o que, num mundo cada vez waterstressed, é 

uma consideração ambiental importante. 
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De acordo com a tabela 1, até o primeiro semestre de 2010, Estados Unidos e China 

aparecem como as duas maiores potências eólicas. Os americanos também se destacam na 

fabricação de aerogeradores. Conforme o gráfico 1, no ano de 2008, a empresa norte-

americana GE Energy juntamente com a dinamarquesa Vestas empreenderam mais de 34% da 

capacidade instalada mundial. 

A tabela 1 reúne os dez maiores mercados da atividade eólica no mundo. De acordo 

com os dados da World Wind Energy Association, em 2010, a China suplantou os Estados 

Unidos no mercado mundial de turbinas eólicas com 44 733 MW de capacidade instalada, 

enquanto os Estados Unidos expandiu seu mercado para 40 180 MW instalados; a Alemanha, 

principal mercado europeu, movimentou sua indústria com a aquisição de 1 551 MW em 

turbinas instaladas, atingindo 27 215 MW de capacidade total instalada. 

Os números são expressivos na medida em que o mercado do Resto do Mundo, em 

2011, atinge uma capacidade de 24 200 MW em turbinas instaladas, inferior à capacidade da 

terceira colocada Alemanha. Os principais mercados europeus apresentam uma tendência 

convergente de crescimento, com destaque para a Alemanha. Esse adicionou a sua capacidade 

Tabela 1 - Energia eólica no Mundo 

Fonte:  World Wind Energy Association 2012. 
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eólica 2007 MW de turbinas instaladas em 2011, no mesmo ano; Espanha adicionou 1050 

MW ao seu mercado, seguida da França com 980 MW e Itália com 950 MW. 

No total, foram quase 239 GWh de capacidade eólica instalada no ano de 2011 em 

todo o mundo, capacidade esta que atende a 3% da demanda mundial de eletricidade, de 

acordo com a WWEA. Segundo o primeiro relatório da WWEA em 2012, o mercado mundial 

de turbinas eólicas bate um novo recorde de crescimento. Foram adicionados 42 GWh à 

capacidade instalada mundial, somente a China representou mais de 40% dessa capacidade 

adicionada, os mercados emergentes vem aumentando sua participação no mercado mundial, 

enquanto muitos países industrializados seguem uma trajetória de estagnação. 

O destaque fica para a China que em apenas um ano incrementou seu mercado com 

18000 MW de turbinas instaladas, com uma instalação total de 63 GWh em 2011, 

apresentando a maior taxa de crescimento, em torno de 71%. Vale ressaltar que em 2010 a 

China já tinha adicionado 19000 MW. A capacidade instalada no resto do mundo passou de 

18201 MW para 24200 MW entre 2010 e 2011, movimentando 6000 MW a mais no mercado.  

Os números apontam que os mercados tradicionais, especialmente o europeu, 

seguem uma taxa de crescimento menos robusta que as dos mercados “emergentes” como a 

China e a Índia, esta última em 2011, adicionou ao seu mercado eólico uma capacidade 

instalada de 2700 MW, superando os dois maiores mercados europeus no mesmo período, 

Alemanha e Espanha, que adicionaram 2007 MW e 1050 MW de capacidade eólica em seus 

mercados, respectivamente. 

Uma política doméstica orientada para a produção nacional e incentivos fiscais vem 

caracterizando o avanço chinês no mercado nacional de turbinas eólicas. Em 2006 a lei 

chinesa para energias renováveis decretou que os conglomerados internacionais de energia 

deveriam responder por 3% de eletricidade renovável não convencional até 2010 e 8% até 

2020. Um pacote de US$ 67 bilhões também foi destinado ao desenvolvimento de energias 

sustentáveis no país, e investimentos na ordem de US$ 440 bilhões integraram o pacote de 

estímulo verde para as próximas duas décadas. 

Os produtores chineses devem suprir 75% do mercado doméstico nos próximos anos, 

triplicando a participação em quatro anos, essa estratégia de compatibilização da renovação da 

matriz energética chinesa juntamente com a construção da indústria nacional, segundo Steve 

Sawyer, secretário geral do conselho global sobre energia eólica, reproduz-se em qualquer 

governo, pois há uma opção natural pelas indústrias locais.  
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Muito embora seja inegável o avanço tecnológico implementado pelas empresas 

chinesas na construção de turbinas eólicas, ainda não é evidente a qualidade das mesmas 

quando comparadas com as estrangeiras de know how internacional, muitos 

 

Concordam que a presença de competidores externos pode não resultar efetivamente 

em transferência de tecnologia, mas é indispensável para a criação de uma rede de 

conhecimento que facilite o trânsito do capital humano e cognitivo entre as firmas. 

Alguns observadores alertaram que a marginalização das firmas estrangeiras poderia 

ser desastrosa para o mercado chinês no futuro. (LIAO, 2009). 

 

 

3.2 ENERGIAS RENOVÁVEIS NO BRASIL 

 

No Brasil, os primeiros estudos voltados para o desenvolvimento de tecnologia 

nacional datam de 1976, nos laboratórios do Centro Técnico Aeroespacial (CTA). 

Inicialmente foram desenvolvidos vários protótipos de moinhos de vento, de pequena 

potência, o que incentivou uma das primeiras avaliações do potencial eólico para a geração de 

eletricidade na costa do Nordeste. O projeto tomou grande proporção quando o Centro 

Aeroespacial da Alemanha (DFVLR) firmou parcerias com o CTA para execução de um 

moinho de vento de 100 KW de potência, com rotor de 25 metros de diâmetro.   

Conforme mostra Rocha et al (1999), há complementaridade entre a oferta de 

eletricidade de fonte eólica e a de biomassa no Sudeste, e eólica e hídrica no Nordeste do 

Brasil. A tendência de estabilização sazonal na oferta de eletricidade de fonte eólica como 

complemento foi comprovada ao estudarem os níveis médios de vazão dos rios, atendendo a 

algumas plantas geradoras da região Nordeste e da região Sul. 

A complementaridade na geração de eletricidade tem se mostrado um tema de grande 

interesse, uma vez que, de acordo com o balanço energético nacional de 2005, BEN (2005), a 

demanda de eletricidade no Brasil cresce em torno de 5% ao ano. O crescimento da demanda 

e a busca por novas fontes geradoras de energia, desafios presentes no setor elétrico da 

atualidade, fazem com que a eletricidade de fonte eólica seja uma opção cada vez mais 

presente nos novos projetos de geração e expansão do setor elétrico brasileiro. 

Pensar em uma estratégia de renovação da matriz energética brasileira é pensar em um 

caminho já traçado a nível mundial por países que deram um salto nos negócios envolvendo a 

indústria de energias renováveis. Um viés de viabilidade é sinalizado pelo aproveitamento de 
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recursos naturais com disponibilidade presente e futura como a energia obtida a partir da força 

dos ventos. 

No Brasil, o potencial é considerável. Hoje o país obtém quase metade do potencial no 

uso de energias renováveis na matriz energética nacional, “cerca de 46% da energia provém 

de fontes renováveis, graças à enorme capacidade hídrica e à indústria de bio-etanol há muito 

implantada, conforme dados divulgados no relatório Global Trends in sustainability Energy 

Investment 2009 da United Nations Environment Programme”. (MEDEIROS; PALOTINO; 

COSTA FILHO, 2009). 

O país tem um potencial eólico estimado em 143.000 MW (82% da capacidade 

mundial), atualmente, a capacidade instalada no país não chega a 0,5% desse potencial, 

demonstrando uma discreta evolução na geração de energia por fontes eólicas em todo o país, 

o que também insinua gargalos entre a falta de uma maior coordenação política para o setor 

com marcos regulatórios bem definidos e o engajamento dos vários entes envolvidos.   

O governo de vários países, como os Estados Unidos, China e Alemanha, vem 

trabalhando fortemente para que através de políticas de incentivo possa atender a uma 

demanda crescente de energia, com forte apelo mundial para o uso de fontes alternativas e 

renováveis para a geração de energia, estimulando em suas economias a entrada de capitais 

com a atração de investidores interessados em novas oportunidades de mercado. 

A Política Nacional de Energia Elétrica - PEN/1997 - instituída pela lei 9.478/1997, e 

pelo novo modelo do setor elétrico, instituído pela lei 10.848/2004, materializa-se como a 

principal norteadora dos projetos, programas e ações do setor elétrico e objetiva formular 

políticas públicas estáveis e eficazes, que preservem o interesse nacional, promovam o 

desenvolvimento sustentável e valorizem as vocações energéticas regionais. 

Conforme esta lei, que contempla as peculiaridades de ecossistemas e biomas, tais 

objetivos serão atingidos por meio da diversificação da matriz energética, do uso de fontes 

renováveis de energia e do aproveitamento econômico dos recursos e das tecnologias 

disponíveis e aplicáveis. Deverão também proteger o interesse do consumidor quanto a preço 

e qualidade de produtos, atraindo investimentos para o segmento da geração, além de ampliar 

a competitividade do país no mercado internacional por meio, inclusive, de rótulos 

ecológicos, enquanto protege o meio ambiente.  

O aproveitamento eólico no século XXI consolidou-se como uma alternativa viável e 

limpa de geração de eletricidade, capaz de conciliar as necessidades de uma moderna 

sociedade industrial com preservação ambiental. A necessidade de oferecer informações 

capazes de identificar áreas adequadas para aproveitamentos eólicos, capacitar planejadores 
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do setor elétrico, agências reguladoras, investidores e formuladores de políticas públicas em 

suas tomadas de decisões levou o Ministério das Minas e Energia (MME) a elaborar o Atlas 

do Potencial Eólico Brasileiro (AMARANTE; et al, 2001).   

Cabe salientar que a promoção da livre concorrência de fornecimento de energia 

elétrica estabelecida no Brasil fundamenta-se no capítulo I, artigo 1, inciso IX desta mesma 

política, que delimita seus princípios e objetivos, e no título VII, capítulo I, artigo 170, inciso 

IV da Constituição da República Federativa do Brasil - C.F/1988, que determina os princípios 

gerais da atividade econômica, na lei 9.074/1995, artigo 15, incisos I a X, e artigo 16 que 

estabelece as condições para a comercialização de energia elétrica, e na lei 10.848/2004, novo 

marco regulatório do setor elétrico. 

Os programas governamentais vêm incentivando a energia eólica. O Programa 

Emergencial de Energia Eólica – PROEÓLICA - criado em 2001 pela câmara de gestão da 

crise de energia elétrica, instituía a implantação de 1.050 MW até dezembro de 2003. 

Entretanto, o Programa nunca foi regulamentado pela ANEEL e nenhuma usina eólica entrou 

em operação através dele. Conforme mencionado anteriormente neste capítulo, em 2002 o 

governo Brasileiro apresentou outro programa denominado PROINFA (Programa de 

Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica) para estimular o desenvolvimento de 

biomassa, eólicas e PCH.   

O PROINFA foi dividido em duas etapas. Na primeira delas, o programa garantia a 

venda dos contratos de 3300 MW, inicialmente dividido em três partes iguais de 1100 MW 

para cada uma das três tecnologias. A participação da eólica aumentou para 1400 MW. Na 

segunda etapa do PROINFA a ideia passou a ser das três fontes renováveis representarem 

10% do consumo de eletricidade anual dentro de 20 anos. Os contratos firmados do 

PROINFA estão se beneficiando do ganho de aprendizado, pois foram executados contratos 

com preços muito favoráveis para os vendedores.  

Entretanto, nem todos os contratos do PROINFA se materializaram. O modelo estava 

errado ao outorgar contratos que eram repassados e negociados mediante ganhos de taxas de 

desenvolvedor para investidores. Os agraciados pelos contratos outorgados não eram com 

base em mérito técnico-econômico ou em autenticidade de licença ambiental. De certa forma, 

quando a lei foi ajustada, os vencedores já estavam escolhidos e passaram a negociar com 

investidores o repasse do privilégio de desenvolver os projetos.  

Em dezembro de 2009 o Governo Federal viabilizou um leilão de comercialização de 

energia voltado exclusivamente para fonte eólica, que resultou na contratação de 1.805,7 

MW, a um preço médio de venda de R$ 148,39/MWh, sendo que o preço teto inicial era de 
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R$ 189/MWh. Com isso, será viabilizada a construção de 71 empreendimentos de geração 

eólica nas regiões Nordeste e Sul do Brasil.  

De acordo com Dalbem (2010), os vencedores do leilão de 2009 ainda estão atrás do 

processo de habilitação financeira e procurando por capital e financiamento do BNDES, então 

é cedo ainda para dizer se os projetos deste certame terão mais sucesso do que os projetos do 

PROINFA.  

Em agosto de 2010 ocorreu o segundo leilão de fontes alternativas (A-3) e o leilão de 

Reserva. Além das fontes biomassa e PCH contratadas, resultaram em 70 projetos de energia 

eólica, a um preço médio de venda de R$ 130,86/MWh e um montante de 2.047,8 MW. 

 

 

3.3 POTENCIAL EÓLICO BRASILEIRO 

 

Nos últimos anos, vários foram os levantamentos realizados para a caracterização e 

utilização do potencial eólico no Brasil, como o Atlas do Potencial Eólico do Ceará, realizado 

pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), do Governo do Estado. Contudo, para fins desta 

dissertação, considera-se o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, confeccionado com o 

software MesoMap, cujo desenvolvimento se deu em anos recentes, com suporte do New 

York State Energy Researche and Development Authority (AMARANTE. et al, 2001).  

Tal sistema de modelamento numérico de ventos de superfície se constitui em um 

conjunto integrado de modelos de softwares que simulam situações atmosféricas utilizando-se 

de bases de dados meteorológicas e geográficas, redes de computadores e sistemas de 

armazenamento que consideram e processam variáveis de entrada como relevo, rugosidade de 

solo induzida por classe de vegetação e uso de solo, interações térmicas entre superfície 

terrestre e atmosfera, além da presença de vapor d’água e albedo
4
 (AMARANTE. et al, 2001).  

Seus resultados são balizados e validados por referências existentes, como as grades 

de dados meteorológicos, as radiossondagens, os dados anemométricos e de temperatura 

medidos sob o oceano, e medições de vento de superfície, realizadas regionalmente e 

apresentadas na forma de mapas temáticos. Propõem o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro 

(2001) que “os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte concentram a maior parte do 

potencial eólico do país [...]”. 

 

                                                             
4 Conforme Goudie (1994), albedo é o termo usado para descrever a proporção de energia refletida pelo solo, e 

por isso é uma propriedade que tem uma superfície de refletir radiação solar. 
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VELOCIDADE MÉDIA ANUAL DO VENTO A 100m de ALTURA [ m/s ] 
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No Brasil, o potencial de geração de energia elétrica é formidável. Dentre as fontes 

de energia renováveis destacam-se a hídrica, eólica e a biomassa. “No país as necessidades de 

energia têm sido supridas preponderantemente a partir da fonte hídrica, devido ao seu enorme 

potencial, um dos mais elevados do planeta” (BEZERRA; ROCHA 2010). 

A geração eólica no Brasil aumentou relativamente muito pouco, alcançando 835 

MW em 2010. Nos últimos anos, o país priorizou o desenvolvimento de usinas a biomassa. 

Entretanto, é esperado um crescimento substancial de energia eólica em um futuro próximo.  

No Brasil, a energia eólica é bastante utilizada para o bombeamento de água na 

irrigação, mas existem ainda poucas usinas eólicas produtoras de energia elétrica, segundo o 

BIG (Banco de Informações da Geração) da ANEEL e dados abaixo nas tabelas a partir da 

tabela, dos mais de dois mil empreendimentos do setor de geração de energia no país até o 

primeiro semestre de 2012, 76 pertencem a geração por fontes eólicas, algo próximo a 3% de 

participação no mercado.  

Mapa 1 - Potencial eólico brasileiro 

Fonte: Centro de Referência para Energia Solar e Eólica CRESESB. 
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Tabela 2 - Legenda - empreendimentos eólicos 

Em potência fiscalizada, o percentual cai para 1,3% da capacidade total de geração 

dos empreendimentos em operação, entretanto, o Brasil é o país da América Latina e Caribe 

com maior capacidade de produção de energia eólica. 

 Do total da potência outorgada de 1998 até 2012
5
, para empreendimentos em 

construção, a energia eólica no Brasil já aparece como a segunda maior fonte em potencial de 

geração de energia, só perdendo para as usinas termoelétricas, há que se considerar o hiato 

entre a capacidade de geração desses projetos e a capacidade efetiva na operação.  

Para os empreendimentos em construção, a potência outorgada da central geradora 

eolielétrica perfaz 5,79% do potencial gerador nessa etapa, bem atrás das usinas hidrelétricas 

de energia, que domina o potencial gerador com quase 70% da potência outorgada total, 

indicativo de que a política energética nacional ainda encontra-se em fase incipiente da 

renovação energética proveniente de fontes eólicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Empreendimentos outorgados entre 1998 e 2012 que não iniciaram sua construção. 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL 2012. 
Dados colhidos do Banco de Informações de Geração BIG 

2012. 
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Tabela 3 - Potência fiscalizada - empreendimentos em operação 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL 2012. 

Dados colhidos do Banco de Informações de Geração BIG. 

 

Gráfico 2 - Potência fiscalizada - 

empreendimentos em operação 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL 

2012. 

Dados colhidos do Banco de Informações de Geração BIG. 
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Tabela 4 - Potência outorgada - empreendimentos em construção e outorgados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL 2012. 

Dados colhidos do Banco de Informações de Geração BIG. 

Gráfico 3 - Potência outorgada - empreendimentos  

em construção 
 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL 2012. 
Dados colhidos do Banco de Informações de Geração BIG. 
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Um plano nacional de política energética renovável envolve ou passa por objetivos 

como o de promover a formação técnica, catalisar investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento, incentivar a utilização de fontes renováveis de energia mediante políticas 

públicas e promover a integração regional com a maximização da cadeia produtiva local.  

Se pensar como fator de desenvolvimento o domínio da cadeia produtiva, o 

PROINFA juntamente com outras ações governamentais necessariamente precisam resultar 

no fortalecimento da indústria nacional na geração de energia elétrica, seu viés, ou seja, a 

precarização e dependência dentro da cadeia produtiva apontarão problemas estruturais que 

vem caracterizando a formação das economias regionais periféricas. Dentre seus principais 

objetivos do PROINFA têm-se a valorização das características e potencialidades regionais e 

locais, com criação de emprego, capacitação e formação de mão-de-obra, interiorização do 

desenvolvimento e consolidação de um setor industrial em franca expansão internacional. 

Entender o fluxo e a movimentação de capital nas economias regionais do país 

permitirá compreender se a mesma alude à formação de enclaves regionais com conexão 

internacional, ou se vem desempenhando força motora para a geração de encadeamentos e 

complementaridades tecnológicas inter-regionais, caso contrário, a primazia de uma política 

regional integrada será desvirtuada por assimetrias na concentração, ou mesmo exteriorização, 

das cadeias produtivas envolvendo a indústria da energia renovável no país. 

A vocação nacional para uma matriz energética limpa é na verdade uma vocação 

mundial. O paradigma para o enfrentamento do aquecimento global e da crescente demanda 

Gráfico 4 - Potência outorgada - 

empreendimentos com construção não 

iniciada 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL 2012. 

Dados colhidos do Banco de Informações de Geração BIG. 
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por energia elétrica; uma exigência na busca por energias limpas e renováveis frente ao 

desequilíbrio e ameaça ambiental insurgente. 

De acordo com o mapa eólico brasileiro, as regiões Nordeste e Sul do país aparecem 

como as maiores áreas em que a velocidade média anual dos ventos é superior a 6.5 m/s, e na 

medida em que a velocidade média dos ventos aumenta o espaço de potencial exploração para 

a atividade fica cada vez mais restrito a essas duas regiões, com destaque no Nordeste para os 

estados de Ceará e Rio Grande do Norte. 

Ceará e Rio Grande do Norte interagem mediante a perspectiva de integração dos 

dois mercados, a expectativa é que haja transbordamento dessa relação em boa parte da região 

com efeitos diretos input/output. O banco do Nordeste já promove uma segunda etapa para a 

atividade eólica no Nordeste, que é a atração de fabricantes e montadores de máquinas e 

equipamentos dessa nascente indústria no país, as atenções voltam-se novamente para Rio 

Grande do Norte. 

 

 

3.4 PROINFA E OS MARCOS REGULATÓRIOS PARA AS ENERGIAS RENOVÁVEIS 

NO PAÍS 

 

A forma como se dará o arranjo entre produção e distribuição de energia apontará ou 

não o favorecimento ao consumidor final. O controle por parte de conglomerados 

diversificados de interesse privado na produção e distribuição da energia incorrerá em um 

subsídio interno por intermédio dos repasses das fontes governamentais, não excedendo esses 

benefícios para os preços praticados no mercado, quer seja comprando a energia a preços 

subsidiados e repassando ao consumidor final a preços de mercado. Essa é uma hipótese que 

pode prevalecer em alguns projetos previstos com recursos do PROINFA. 

Com o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – 

PROINFA - coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e executado pela 

ELETROBRÁS, a maior companhia - de capital aberto controlada pelo governo - do setor de 

energia elétrica da América Latina, o Brasil lança a pedra fundamental para a diversificação 

da matriz energética brasileira. Ao mesmo com que congratula a tese de sustentabilidade da 

economia ambiental na busca por soluções regionais para uso de fontes renováveis de energia, 

almeja um forte estímulo ao crescimento da indústria nacional. 
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A implementação do PROINFA deve passar por uma legislação clara e concisa que 

possa regular a aquisição de energia, definir a determinação dos preços e esclarecer o conceito 

de produtor autônomo independente. Contudo, a arquitetura legal da Lei 10.438 de 26 de abril 

de 2002 aponta para algumas imperfeições que podem refrear um plano nacional de 

diversificação da matriz energética brasileira como realmente pretende o Ministério de Minas 

e Energia. 

De acordo com o artigo 3º da Lei 10.438, o PROINFA tem como objetivo principal 

“aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de produtores 

independentes autônomos, concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais 

hidrelétricas e biomassa, no sistema elétrico interligado nacional.” 

Para tal, tem-se a criação na mesma legislação da conta de desenvolvimento 

energético CDE, que conforme artigo 13º da Lei 10.438 de 2002 visa ao: 

 

Desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da energia produzida a 
partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e 

carvão mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas interligados, promover a 

universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional e garantir 

recursos para atendimento à subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa 

de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse 

Residencial Baixa Renda. (BRASIL, 2002). 

 

De acordo com o inciso 6º do mesmo artigo da Lei 10.438 de 2002, a CDE terá a 

duração de 25 (vinte e cinco) anos, será regulamentada pelo Poder Executivo e movimentada 

pela Eletrobrás. Sob a administração do ministério de Minas e Energia, o planejamento das 

principais ações a serem realizadas segue atribuições como a de refletir avanços positivos na 

tecnologia nacional, divulgar e definir valores econômicos e submeter ao Conselho Nacional 

de Política Energética - CNPE, o planejamento anual do PROINFA. 

Um ponto que incide controvérsias na Lei 10.438 é a definição de Produtor 

Autônomo Independente – PIA, o mesmo é definido como uma sociedade que não é 

controlada ou coligada de concessionária de geração, transmissão ou distribuição de energia 

elétrica, nem de seus controladores ou de outra sociedade controlada ou coligada com o 

controlador comum. 

Nesse caso, o debate se torna complexo na medida em que vários empreendedores já 

possuem vínculo com distribuidores de energia elétrica. O poder executivo pode interceder 

para que a ELETROBRÁS realize contratos com PI - Produtores Independentes, aproximando 

o conceito de PIA e PI. 

Destaca Felisberto e Szklo (2004, p. 3): 
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Não obstante, o Poder Executivo poderá autorizar a Eletrobrás a realizar 

contratações com PI que não atendam os requisitos da definição de produtor 

autônomo (PIA), desde que o total contratado não ultrapasse 25% da programação 

anual e, dessas contratações, não resulte preterição de oferta de um PIA, 

observando-se, no caso de energia eólica, que, na primeira etapa do Programa, o 

total das contratações pode alcançar até 50% das contratações com produtores 

independentes. 

 

Outros pré-requisitos que devem ser enfocados para o sucesso do Programa Nacional 

de diversificação da matriz energética brasileira, que na verdade se configura como o próprio 

objetivo do programa, é não se desvencilhar do compromisso de se comprometer com uma 

transparente política de determinação dos preços da eletricidade para o consumidor não livre 

(ou regulado).   

O incentivo à capacidade e eficiência alocativa na dinâmica do setor elétrico 

brasileiro é uma iniciativa decisiva para a preservação dos recursos energéticos estratégicos,
 
o 

que para o atendimento das diretrizes básicas do PROINFA deve passar por um processo de 

eliminação dos subsídios para o desenvolvimento daquelas alternativas energéticas que já se 

posicionam estrategicamente (competitivamente) no mercado, evitando assim, uma 

desvirtuação das ações e objetivos do programa
. 

A Lei 10.438 reza que para a primeira etapa do programa será admitida a 

participação direta de fabricantes de equipamentos de geração, sua controlada, coligada ou 

controladora na constituição do Produtor Independente Autônomo, desde que o índice de 

nacionalização dos equipamentos seja de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) em valor
.
.
 

Trata-se de um gargalo do PROINFA ainda em sua fase de implantação, pois como 

foi visto no gráfico 1, para o caso da indústria eólica, o mercado dos fabricantes de 

equipamentos para a indústria é fortemente oligopolizado, o que engessa o enxerto nacional 

no mercado interno e a condução e encaminhamento dos projetos de instalação eólica. 

A estimativa projetada no Atlas do Potencial Eólico brasileiro de 2001 aponta para 

um potencial de geração de energia eólica do Brasil equivalente a 12 Itaipus ou 143 GW, o 

que remonta a superação da potência instalada total no país de todas as fontes, que, juntas 

equivalem a 107 GW de potência, para dados de janeiro de 2010 (BRASIL, 2011).  

“No entanto, apesar desse elevado potencial, a utilização do vento para geração de 

energia elétrica no Brasil ainda é muito tímida, tendo sido instalados, até o momento, 37 

usinas eólicas, que somam 659,3 MW (0,6 GW)” (BEZERRA; ROCHA, 2010, p. 9). 

As perspectivas, entretanto, apontam para avanços na exploração do potencial eólico 

brasileiro. Na costa dos estados nordestinos abre-se um horizonte de possibilidades, que 
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aliado à frequência média de ventos que chegam à velocidade de 8m/s, coloca a região no seio 

das discussões e estudos para uma política nacional de renovação da matriz energética. 

Vale ressaltar que desde o primeiro leilão (03/2009) exclusivo para a fonte eólica, os 

estados nordestinos vêm concentrando as inversões para o setor. Dos 71 projetos 

contemplados, 63 ficam na Região Nordeste, quase 90% do total de projetos. Conforme a 

tabela 5 constata-se, já no primeiro leilão, a dianteira potiguar-cearense para a formalização 

de futuros pólos de referência da atividade eólica no País. 

 

 

Estados Nº de projetos Potência (MW) Valor do Investimento (Milhões de R$) 

Rio Grande do Norte 23 657,00 3395,52 

Ceará 21 542,70 2885,08 

Bahia 18 390,00 1681,19 

Rio Grande do Sul 8 186,00 1274,76 

Sergipe 1 30,00 162,40 

Total 71 1805,70 9398,95 

 

 

 

Dos quase R$ 9,4 bilhões previstos em investimentos, os dois estados, Ceará e Rio 

Grande do Norte, concentram mais da metade dos investimentos, totalizando a cifra de R$ 6,3 

bilhões, o que já é um forte indicativo da potencialidade natural que os dois estados têm em 

abrigar a maioria dos projetos previstos para a instalação de usinas eólicas. 

 

 

3.5 USINAS EÓLICAS NO BRASIL 

 

Segundo ANEEL (2010), o parque eólico nacional cresceu 187,8 MW, alcançando 

602.284 kW ao final de 2009, em decorrência da inauguração de três parques eólicos, todos 

no estado do Ceará (BRASIL, 2010). 

De acordo com o BIG, existiam no país até março de 2011 51 empreendimentos 

eólicos com potência outorgada de 928.986,20 kW (representando 0,76% da capacidade 

instalada total) e 18 estão em construção. 

 

 
 

Tabela 5 - Estados contemplados pelo 1º leilão exclusivo de fontes eólicas Mar/2009 

Fonte: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, 2010. 
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Tabela 6 - Usinas Eólicas Instaladas no País até Março de 2011 

Fonte: Aneel (2011). 
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Este quadro juntamente com a tabela 6 é resultado tanto da forma como esses 

parques se desenvolveram quanto da adesão do país à tendência de expansão das eólicas. Até 

a inauguração em 2006 das três plantas de Osório-RS, todos os projetos implementados foram 

de pequeno porte. Os Parques Eólicos Osório, Sangradouro e dos Índios, que compõem o 

empreendimento de Osório, possuem, individualmente, 25 turbinas com potência de 2 MW (o 

que totaliza a potência de 50 MW por parque), 70 metros de diâmetro e 100 de altura. Os 

projetos construídos anteriormente foram, no entanto, todos de pequeno porte e experimentais 

(ANEEL, 2008).   

Além do número de unidades, a potência dos parques instalados recentemente 

também aumentou. O que travou o processo de expansão do mercado eólico foi o alto custo 

de equipamentos para geração de energia, uma vez que por não ter uma indústria voltada para 

este mercado no país, todo o equipamento necessário era importado. 

 

 

3.5.1 Principais Usinas Eólicas no Brasil 

 

 Usina Eólio-Elétrica de Palmas – PR         

É o primeiro parque eólico do sul do País, localizado no município de Palmas – PR. 

Construído e operado pelas Centrais Eólicas do Paraná, uma parceria entre a COPEL 

(Companhia Paranaense de Energia) e a Wobben Windpower. Iniciou a sua operação em 

1999. Estão instalados 5 aerogeradores E-40 / 500 kW com diâmetro do rotor de 40 m e 

montados sobre torre de 45 m. Com capacidade total instalada de 2,5 MW e produção anual 

da ordem de 5000 MWh.   

 Usina Eólio-Elétrica Taíba – CE 

Situada na praia de Taíba, município de São Gonçalo do Amarante. É a primeira 

usina eólica do mundo construída sobre dunas e o primeiro parque eólico comercial do Brasil. 

Teve início de operação em janeiro de 1999. Composta por 10 aerogeradores E-40 / 500 kW, 

totalizando 5 MW de capacidade instalada, com produção anual da ordem de 17500 MWh.  

 Usina Eólio-Elétrica Prainha – CE         

Situada na localidade de Prainha, município de Aquiraz. Inaugurada em abril de 

1999, possui 20 aerogeradores E-40 / 500 kW, capacidade total instalada de 10 MW e 

produção anual da ordem de 35000 MWh.  

 Parque Eólico do Mucuripe – CE 
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Iniciou sua operação em 1996, com 4 aerogeradores de 300 kW, com 33 metros de 

diâmetro do rotor, montados sobre torre com 40 metros de altura. Num total de 1,2 MW de 

potência instalada. Em 2002 o parque foi reformulado e as turbinas foram substituídas por 4 

aerogeradores E-40 / 600 kW com 44 metros de diâmetro do rotor e montados a 48 metros do 

solo, totalizando 2,4 MW de potência instalada.  

 Usina Eólica de Bom Jardim da Serra – SC 

Instalado um aerogerador E-40 / 600 kW no município de Bom Jardim da Serra. 

Teve sua operação iniciada em abril de 2002.   

 Usina Eólica de Horizonte – SC      

É a primeira usina eólica brasileira de investidores privados, localizada no município 

de Água Doce – SC. Conta com 8 aerogeradores E-40 / 600 kW, e com potência total de 4,8 

MW. Iniciou sua operação no final de 2003.  

 Usina Eólica de Macau – RN          

Localizada no município de Macau – RN, inaugurada em janeiro de 2004. Conta com 

3 aerogeradores E-40 / 600 kW num total de 1,8 MW de potência instalada. Esta usina 

pertence à Petrobrás e atenderá à parte de sua demanda elétrica no campo de Macau e região.   

 Usina Eólica de Fernando de Noronha – PE        

Localizada na ilha de Fernando de Noronha, conta com 1 aerogerador de 225 kW 

com 26 metros de diâmetro e 30 metros de altura. Inicio de operação em 2001.   

 Aerogerador Fernando de Noronha – PE        

Montado em 1992, aerogerador com 75 kW de potência, diâmetro do rotor de 17 

metros e 23 metros de altura.  

 Usina Eólio-Elétrica Experimental do Morro do Camelinho – MG 

Localizada no município de Gouvêa, conta com 4 aerogeradores de 29 metros de 

diâmetro e 30 metros de altura com 250 kW, num total instalado de 1 MW. Inicio de operação 

em 1994.   

 Usina Eólica de Olinda – PE 

Localizada no Centro Brasileiro de Energia Eólica (CBEE), Olinda – PE. Conta com 

um aerogerador OWW-300, com potência nominal de 300 kW, diâmetro do rotor de 29 

metros e altura de 31 metros. Existe um segundo aerogerador, também no CBEE, com 

potência nominal de 30 kW, 13 metros de diâmetro do rotor e 20 metros de altura.   

 Parque Eólico de Osório – RS           
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Localizado no município de Osório, tendo entrado em operação em junho de 2006. 

Conta com 25 aerogeradores E-70, de 71 metros de diâmetro, altura de 98 metros do solo com 

2 MW de potência nominal cada um, totalizando 50 MW de potência instalada. São os 

maiores aerogeradores em operação no Brasil. Faz parte dos projetos do PROINFA.   

 Parque Eólico RN-15 Rio do Fogo – RN 

Localizado no município de Rio do Fogo – RN, 81 km de Natal. Entrou em operação 

em julho de 2006. São, ao todo, 62 aerogeradores E-48 de 800 kW de potência nominal, 

totalizando 49,3 MW de potência instalada, montados a 75 metros de altura. Faz parte dos 

projetos do PROINFA.   

 Usina Eólica de Água Doce – SC 

Localizada no município de Água Doce – SC, conta com 15 aerogeradores E-40 de 

600 kW, totalizando 9 MW de potência instalada. Início de operação no terceiro trimestre de 

2006. Faz parte dos projetos do PROINFA.   

 Parque Eólico Sangradouro – RS 

Localizado no município de Osório, conta com 25 aerogeradores E-70, de 71 metros 

de diâmetro, altura de 98 metros do solo com 2 MW de potência nominal cada um, 

totalizando 50 MW de potência  instalada. Faz parte dos projetos do PROINFA.   

 Parque Eólico dos Índios – RS       

Localizado no município de Osório, conta com 25 aerogeradores E-70, de 71 metros 

de diâmetro, altura de 98 metros do solo com 2 MW de potência nominal cada um, 

totalizando 50 MW de potência instalada. Faz parte dos projetos do PROINFA. 

 

 

 

Estados Nº de usinas (%) Potência Outorgada (KW) (%) 

Ceará 18 35,3 522.030 56,16 

Paraíba 13 25,49 61.800 6,65 

Pernambuco 7 13,73 25.200 2,71 

Piauí 1 1,96 18.000 1,94 

Paraná 1 1,96 2,2 0,00 

Rio de Janeiro 1 1,96 28.050 3,02 

Rio Grande do Norte 3 5,88 102.100 10,98 

Rio Grande do Sul 4 7,84 158.000 17,00 

Santa Catarina 3 5,88 14.400 1,55 

Total 51 100 929.582,2 100,00 

   

Tabela 7 - Usinas eólicas instaladas no País por estado até Março de 2011 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pela ANEEL (2011). 
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Como pode ser visto na tabela 7, organizando a análise por estado, as unidades de 

usinas eólicas instaladas no país estão concentradas nos estados do Ceará, Paraíba e 

Pernambuco, chegando a mais de 70% do total de usinas instaladas, muito embora em 

quantidade de MW,  esteja fortemente concentrada nos estados do Ceará, Rio Grande do Sul e 

Rio Grande do Norte, representando mais de 80% de participação em potência outorgada. No 

município gaúcho de Osório, as três usinas eólicas instaladas tem uma potência total de 150 

MW, superior, por exemplo, a capacidade das 13 usinas da Paraíba, que é de 62 MW juntas, 

somente a usina eólica de Praia Formosa localizada no município de Camocim-CE gera 105 

MW. 

Isto evidência que o capital e os investimentos vem seguindo trajetórias bem 

definidas na construção do cenário eólico nacional, no Nordeste o estado do Ceará vem se 

firmando como a locomotiva na formação do pólo regional, através de sua agência de 

desenvolvimento – ADECE – mapeou a cadeia produtiva local e criou o manual do investidor 

para ser um facilitador na tomada de decisão dos projetos eólicos. Segundo a ADECE o 

estado concorre à instalação de grandes empresas fabricantes de aerogeradores como a 

indiana Suzlon. 

No capítulo seguinte analisa-se a energia eólica no Rio Grande do Norte. 
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4 CENÁRIO EÓLICO DO NORDESTE E O POTENCIAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

O potencial hídrico é limitado e a fonte é escassa na região Nordeste. A região é 

importadora líquida de energia. Um alerta para o alinhamento de políticas públicas visando 

alternativas para atender a demanda crescente de energia elétrica na região, o que 

potencialmente gera perspectivas de investimentos na região pelo favorecimento natural das 

condições de vento, especialmente na faixa litorânea.  

Dentro do Nordeste alguns municípios se destacam por ter uma maior potencialidade 

para a produção de energia eólica. Os principais estados são Rio Grande do Norte e Ceará, 

que apresentam o maior número de parques do Brasil, e se destacam como a maior 

potencialidade na produção de energia eólica. 

O Rio Grande o Norte apresenta forte potencial de produção de energia eólica desde 

50 metros de altura com velocidade média de 7 m/s na região costeira, já a uma altura de 75 

metros os ventos chegam a atingir mais de 8,5 m/s. 

A história da energia eólica no Rio Grande do Norte se confunde com a atuação da 

estatal Petrobras no município de Macau. Um projeto piloto da Petrobras em 2004 criou as 

condições para a instalação da primeira usina eólica do estado, o projeto proporcionou o 

abastecimento elétrico das duas plataformas da Petrobrás na região. 

Três aerogeradores de 0,6 MW de potência foram instalados pela Petrobras em 

parceria com a Wobben Windpower, subsidiária da alemã Enercon, levando agora energia 

para as duas plataformas de Aratum através de um cabo elétrico submarino. Com um 

potencial de 1,8 MW a usina eólica de Macau tem capacidade para abastecer um cidade com 

10 mil habitantes. 

O Parque Eólico da Petrobras em Macau recebeu registro de Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), dentro das regras do Protocolo de Quioto, com 

 

A implantação da usina de produção de energia eólica em Macau (RN) e a utilização 

da energia gerada pela própria Petrobras, a empresa evita emitir cerca de 1.300 

toneladas de CO2 (gás carbônico) na atmosfera, anualmente. Com a instalação da 

Usina Eólica de Macau, a Petrobras contribuiu para o Brasil ficar abaixo da média 

de emissão de CO2 para o meio ambiente estipulada pelo Protocolo de Quioto. 
(ANDRADE, 2012). 
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Mapa 2 - Potencial eólico do Nordeste 

Fonte: Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 

CRESESB. 

Gráfico 5 - Complementaridade hidrelétrica no Nordeste 

Fonte: Eletrobrás. 
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A geração eólica ainda pode complementar a geração hidráulica nos períodos de 

vazão do Rio São Francisco. Estudos realizados por consultores independentes da Associação 

Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) mostraram resultados significativos na operação do 

Sistema Interligado quando a potência eólica no Nordeste do Brasil é acrescida de 1700 

MW/ano durante 3 a 5 anos, o que é essencial para a recuperação dos reservatórios 

hidrelétricos do Sistema do Sudeste brasileiro (preservação dos níveis nos reservatórios 

durante o período de seca) e no preço de liquidação das diferenças (PLD) nos períodos mais 

escassos de água. 

Como a absorção do potencial eólico no Brasil ainda é incipiente, com grande 

margem de MW para a operação de novos empreendimentos, o interesse estatal para a 

renovação da matriz energética brasileira sobrepuja a meta de atender a uma demanda 

energética crescente.  

No Nordeste o potencial eólico é de 75.000 MW de acordo com o Mapa Eólico 

Brasileiro (Ministério de Minas e Energia/Eletrobrás), 43% da capacidade total instalada no 

mundo até junho de 2010, que era de 175.000 MW, o que perfaz um potencial ainda a ser 

explorado.  

O fato é que fatores físico-naturais sobrepujam, em um primeiro momento, fatores 

consagrados de atração do capital para o caso da atividade industrial eólica. A dotação natural 

de recursos renováveis, especificamente, a força dos ventos, não pode ser reproduzido 

“artificialmente” por intermédio de intervenção humana, com isso a atividade eólica no país já 

nasce espacialmente delimitada, com potencial de concentração da atividade ao longo do 

litoral cearense e potiguar como pode ser observado no mapa 2. 

Os governos do Rio Grande do Norte e Ceará pretendem estimular a criação de um 

Pólo Industrial Bilateral Eólico para os dois Estados, previsto pelo potencial eólico 

apresentado entre o litoral leste Cearense e a Costa Branca Potiguar (Touros a Tibau). Os dois 

estados já iniciaram um pré-projeto para discutir conjuntamente a promoção dos 

empreendimentos junto aos investidores. 

A programação da construção de parques eólicos para a formação de um pólo 

integrado do porte previsto entre os estados do Ceará e Rio Grande do Norte deverá enxergar 

vantagens que assegurem sua execução nesta região. Não obstante, as iniciativas 

governamentais devem ser pronunciadas de modo que congregue as três esferas do poder em 

iniciativas que despertem e potencializem o avanço tecnológico regional de forma 

coordenada. 
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Fatores como acesso por meio de estradas retas - importantes no transporte das 

gigantescas peças de aerogeradores, tanto pás como torres - gás natural acessível (Gasfor), 

água e energia, área disponível, eqüidistância dos portos e aeroportos dos dois Estados e mão-

de-obra qualificável entram nessa configuração de reversão regional, colocando o Nordeste, 

particularmente os dois estados, como pólos de atração de investimentos.  

Uma característica que emerge mais intensamente segundo Kon (1999) para um 

processo de polarização industrial concentrar geograficamente plantas industriais integrando 

empresas complementares que atendam as demandas do complexo industrial, outras 

demandas coletivas vinculadas ao complexo necessariamente precisam ser supridas, como a 

necessidade de alojamentos, disponibilidade de energia, transportes e serviços públicos, 

assim, o processo de polarização industrial do complexo promove o produto e a renda nessa 

região. 

A não inclusão do estado na Transnordestina surge como um desafio para a elite 

política local negociar parcerias público-privadas no sentido de se viabiliar um corredor de 

escoamento para máquinas e equipamentos da atividade eólica, o que requer integrar o 

circuito com os pré-requisitos citados no parágrafo anterior. Um pacto regional faz-se 

necessário com a integração das linhas de transmissão cortando parte do território nordestino, 

e que será necessário para escoamento da geração de energia eólica do estado, encontrando na 

geração de uma infraestrutura adequada e um contingente expressivo em rápida escala de 

mão-de-obra qualificada obstáculos de natureza estrutural.  

Entre os gargalos do complexo industrial eólico, em especial no Nordeste, 

encontram-se as linhas de transmissão, os custos para os investidores com a instalação das 

linhas nos parques eólicos vêm repercutindo na viabilidade dos projetos e no custo final da 

energia limpa, nesse sentido, o papel do Estado é emergencial para complementar essa 

estrutura deficitária de transmissão oferecendo aos investidores um forte atrativo na 

minimização dos gastos com implantação. 

Desde o início de setembro de 2011, por determinação do governo federal, o Banco 

do Nordeste interrompe o financiamento do setor eólico para atender as necessidades do 

microcrédito da região, causando preocupação entre os investidores de empreendimentos 

eólicos que tinham projetos aprovados e estavam na espera pela aprovação dos empréstimos. 

O BNDES será o principal financiador da atividade no país, e os projetos vinculados ao BNB 

estão sendo avaliados através de convocação dos investidores e repassados para o BNDES. 

Essa centralização, segundo os investidores, pode alterar os rumos e a viabilidade dos 
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empreendimentos eólicos na região, já que o crédito oferecido pelo BNDES é mais caro pelos 

juros praticados.  

A controladora da NEW ENERGY OPTIONS (NEO) S.A inaugurou em 24 de 

fevereiro de 2011 a usina de energia eólica Alegria I situada no município de Guamaré, 

extremo setentrional do Rio Grande do Norte, na região da costa branca, pólo turístico do 

estado caracterizado pelas salinas e praias paradisíacas. O investimento foi superior a R$ 293 

milhões, sendo R$250 milhões financiados pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), mais de 

85% do total. Sua capacidade de geração é de 51MW, podendo abastecer até 70 mil 

residências. 

O empreendimento pertence ao Programa de Aceleração do Crescimento econômico 

(PAC), ressaltando a importância do setor eólico não somente para o cenário regional 

nordestino. Segundo o então presidente do BNB Roberto Smith essas primeiras ações 

representam os primeiros passos para consolidar a produção de equipamentos, não somente 

para o mercado interno como também para o mercado externo. 

Consolidando as duas usinas Alegria I e II, a capacidade de geração será de 

151,8MW, energia suficiente pra suprir a demanda de 200 mil residências, ao passo que 

diminui a emissão de cerca de 120 mil toneladas de CO2 ao ano. A localização das usinas 

pertence a uma área com ventos médios anuais superiores a velocidade de 8 metros/segundo, 

um regime de ventos ideal para a exploração eólica. 

A usina de energia eólica de Macau, também na costa branca, foi a primeira usina do 

estado do Rio Grande do Norte, um projeto piloto da Petrobrás que entrou em atividade em 

janeiro de 2004 gerando 1,8MW, utilizando três aerogeradores de 600KW. Outra usina em 

funcionamento no estado é a usina de energia eólica Morro dos Ventos situada no município 

de João Câmara, agreste potiguar, com capacidade instalada de 28,8MW, operando com 16 

aerogeradores de 1,8MW. 
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A tabela acima demonstra as sete usinas em processo de licenciamento para instalação 

(LI) no estado do Rio Grande do Norte parte, observa-se que a maioria dos projetos eólicos 

são de grande porte, excetuando as usinas de Aratuá em Guamaré e Vale da Esperança em 

Touros, representando projetos eólicos de menor porte. 

Levando-se em consideração os levantamentos realizados pelo Departamento do 

Programa de Verificação de Turbinas de Energia dos Estados Unidos (United States 

Department of Energy´s Turbine Verification Progran – TVP), sugerindo que para cada 5MW 

de capacidade instalada, aproximadamente um emprego em tempo integral é gerado (ADECE, 

2010), podemos projetar a quantidade de empregos necessários para a manutenção, quando 

em operação, das usinas em licenciamento da tabela 8, conforme análise da tabela 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usina Município Capacidade (MW) 

Fazenda Nova Porto do Mangue 180 

Alegria II Guamaré 100,8 

Aratuá Guamaré 14,7 

Ponta do Mel Areia Branca 50,4 

Vale da Esperança Touros 29,7 

Salina Diamante Branco Galinhos 200 

São Gonçalo São Gonçalo do Amarante 60 

Total   635,6 

 

Tabela 8 - Usinas eólicas em licenciamento no Rio Grande do Norte 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pelo Ministério de Minas e Energia 

2010 
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Usina Município Capacidade (MW) 

Capacidade (MW)** 

5MW 

Fazenda Nova Porto do Mangue 180 36 

Alegria II Guamaré 100,8 20,16 

Aratuá Guamaré 14,7 2,94 

Ponta do Mel Areia Branca 50,4 10,08 

Vale da Esperança Touros 29,7 5,94 

Salina Diamante Branco Galinhos 200 40 

São Gonçalo São Gonçalo do Amarante 60 12 

Total   635,6 127,12 
 

    

    

Muito embora a maioria dos projetos sejam de grande porte, os números da tabela 6 

estão bem distantes dos milhares de empregos estimados nessas usinas quando em fase de 

implantação do projeto, mais um indicativo da parca absorção de empregos em tempo integral 

nos setores econômicos que envolvem alta tecnologia como o segmento eólico. 

Somente a usina São Gonçalo não pertence a região da Costa Branca potiguar, o 

município de São Gonçalo do Amarante faz parte da região metropolitana de Natal, o que 

sinaliza para um potencial eólico ainda pouco explorado nessa que é a região econômica mais 

importante do estado. 

Para dados do IBGE conferidos das contas regionais, o apanhado do PIB industrial 

dos principais municípios envolvidos em projetos de implantação e operação de usinas 

eólicas, aponta um cenário variado na incorporação industrial entre os municípios da amostra. 

De acordo com a tabela 10, os maiores agregados do PIB industrial estão localizados nos 

municípios de Areia Branca, São Gonçalo do Amarante, Macau e Guamaré, os dois últimos 

juntamente com Areia Branca, destacam-se na prospecção petrolífera e na produção de 

salineira, Macau também é um importante pólo de gás natural ao lado de Guamaré, que 

converge sua economia em um pólo industrial produtor de óleo, gás natural, diesel e gás de 

cozinha, abastecendo todo o Rio Grande do Norte e parte de outros estados através da 

plataforma continental. 

Areia Branca além de ser um dos maiores produtores de petróleo em terra da região, 

também marca sua economia pelo extrativismo mineral, marca também da economia de São 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pelo Ministério de Minas e Energia 2010 

Tabela 9 -  Projeção de empregos necessários para a manutenção das usinas em 

licenciamento do RN 

 

* Em licenciamento 

 
** Projeção de empregos em tempo integral. 

empregos necessários para a manutenção das usinas em licenc.* no RN 
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Gonçalo do Amarante, um dos cinco maiores PIBs do estado, que participa do pólo industrial 

metropolitano com o predomínio da cerâmica.   

Touros e João Câmara, dois municípios de baixa renda, abrigam grandes projetos 

eólicos, mas continuam com uma discreta evolução no PIB industrial. Em Touros está 

localizada a usina eólica Rio do Fogo, considerada em 2006, a maior da América Latina com 

capacidade de gerar 49,3 MW, em João Câmara as unidades I, III, IV, VI e IX da eólica 

Morro do Ventos abriga um projeto total de geração de 145,2 MW, inaugurado em junho de 

2012. As duas economias são predominantemente agrícolas, prevalecendo a fruticultura em 

Touros, especialmente o abacaxi, e em João Câmara a castanha de caju e o artesanato. 

Galinhos está entre os cinco municípios com maior PIB per capta do estado, 

Guamaré, um dos cinco maiores PIBs do Rio Grande do Norte, e Porto do Mangue, também 

encabeçam a lista dos cinco maiores PIBs per capta, sugere-se que esse resultado é 

proveniente da atividade de extração de sal em Galinhos, extração de petróleo e produtos 

derivados em Guamaré e Porto do Mangue (V. NETO; VASCONCELOS, 2011). 

Além da baixa densidade demográfica e o desempenho no PIB per capta do estado, 

Galinhos, Guamaré e Porto do Mangue ainda tem em comum, concomitante com a produção 

de petróleo, as altas taxas de pobreza e miséria. Guamaré e Porto do Mangue também tiveram 

acentuada queda no PIB, maior impacto para Porto do Mangue (V. NETO; VASCONCELOS, 

2011). 

Com pouco mais de 12 mil habitantes, Guamaré tem 23% dos seus habitantes 

vivendo abaixo da linha de indigência, 29,5% na faixa entre a pobreza e a indigência, menos 

da metade, 48% da população, vive acima da linha de pobreza. A pobreza absoluta em Porto 

do Mangue assola quase 40% da população, que vive abaixo da linha de indigência, um 

expressivo contingente de 2 mil pessoas em um grupo de pouco mais de 5 mil moradores (V. 

NETO; VASCONCELOS, 2011). 

O fim da carcinicultura na região agregou perdas substanciais àquela parcela da 

população inserida na atividade, que já chegou a empregar em uma única fazenda de camarão 

mais de 300 trabalhadores, os viveiros foram gradualmente sendo substituídos pelas salinas, 

onde o aproveitamento da mão de obra é bem menor, assim como a remuneração. A eclosão 

da grave crise financeira internacional de 2008 e a queda da produção de petróleo no estado, 

também atuaram  no resfriamento das economias locais de prospecção petrolífera, fortemente 

dependentes da atividade e dos royalties do petróleo. 

Em Galinhos o cenário também converge para graves problemas de distribuição de 

renda e riqueza, a taxa de indigência é superior a 30% no município (Neto e Vasconcelos, 
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2011), essa concentração de renda, é reflexo, segundo o professor de economia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN, William Eufrásio, da própria natureza 

da atividade aqui no estado, que operam com poucas empresas no campo, e a maior parte da 

riqueza não fica no município, já que o petróleo bruto extraído encontra seu destino nas 

refinarias distantes das cidades (V. NETO; VASCONCELOS, 2011). 

O óleo bruto que sai do Rio Grande do Norte sem pagar o ICMS passa a ser 

transformado em gasolina em outro estado, gerando inicialmente um expressivo valor 

agregado, entretanto, quando esse combustível processado em outro estado é adquirido no 

mercado norteriograndense, o consumidor local paga o ICMS para o estado que processou o 

petróleo bruto, o mesmo produto que em seu estado de matéria-prima bruto teve como 

procedência o estado do Rio Grande do Norte. 

Como o ICMS da energia eólica é cobrado diretamente no consumo, podemos dizer 

que o estado do Rio Grande do Norte, nesse aspecto, é virtuoso na extração petrolífera e em 

seu potencial eólico, mas deprimido em relação ao seu potencial de arrecadação do ICMS, 

tornando o novo ciclo de riquezas do estado, muito mais uma promissora tentativa de inseri-lo 

em uma dinâmica regional produtivo-exportadora, mas distante da desejada distribuição de 

recursos e riquezas enquanto contrapartida final desse processo, o paradoxo do produtor não 

arrecadador. 

De uma forma geral, a tabela 10 indica que os municípios com uma economia mais 

fortemente agrícola, mesmo inseridos na atividade eólica, seguiram com uma evolução 

discreta no PIB industrial, característica esta não acompanhada pelas economias dos 

municípios com forte orientação nos setores de extração de petróleo, produção de gás e sal, 

havendo crescimento de 2007 para 2008, e durante a crise financeira, uma forte desaceleração 

de 2008 para 2009, especialmente nos municípios com indústrias de investimento estrangeiro 

e prospecção petrolífera, especialmente em campos maduros de produtividade mais baixa. 
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      *   

Municípios 
PIB industrial municipal a preços correntes (MIL R$) 

Total 
2005 2006 2007 2008 2009 

João Câmara 7.988 8.691 9.290 10.730 12.768 49.467 

Guamaré 104.469 159.336 163.208 215.392 120.768 763.173 

Macau 203.027 247.554 231.369 312.122 184.305 1.178.377 

Touros 8.719 8.901 8.888 9.200 10.452 46.160 

Galinhos 13.267 15.166 9.755 18.908 23.645 80.741 

Areia Branca 301.367 341.213 289.041 338.272 184.986 1.454.879 

Porto do Mangue 179.063 182.713 128.607 143.627 70.299 704.309 

São Gonçalo do Amarante 210.910 222.964 221.064 282.405 265.260 1.202.603 

Total ano 1.030.815 1.188.544 1.063.229 1.332.664 874.492 5.479.709 

   

    

 
 

 

 

 A formação do pólo eólico no Rio Grande do Norte seguiu inicialmente um percurso 

litorâneo. Como pode ser visto, começou no município de Macau com a usina piloto da 

Petrobrás seguida pela usina do município de Rio do Fogo, e em fevereiro de 2011, foi em 

Guamaré a inauguração da usina eólica Alegria I. Entretanto, há um processo de 

interiorização da atividade no estado. Na busca por áreas mais altas, como a Serra de Santana, 

Borborema Potiguar, Trairi entre outras. Os projetos passam por um processo de espraiamento 

territorial, expandindo os parques eólicos para o Agreste e Seridó Norte Rio Grandenses, 

conforme visualização do mapa 3, nas áreas em lilás, excetuando a faixa litorânea.   

De acordo com levantamentos iniciais do empreendimento no estado, a negociação 

das terras é o estágio preliminar para a instalação da usina eólica. A maioria das terras é 

adquirida por arrendamento, sendo comum o consórcio de arrendamento, pois dependendo do 

porte e da localização do empreendimento, as terras chegam a ser arrendadas a mais de 200 

proprietários. Especialmente na região Seridó, há um projeto em Serra de Santana que reúne 

entre 100 e 200 contratos de arrendamento. 

Teixeira (2009) menciona que empresas do ramo de consultoria instaladas no estado 

terceirizam serviços que compreendem a intermediação entre o proprietário e o investidor e 

como resultado do arrendamento de algumas terras e da distribuição de royalties (1,5 % da 

produção gerada). Espera-se a melhoria de atividades realizadas paralelamente à produção 

eólica - já que nos contratos de arrendamento não há cláusulas restritivas quanto ao 

desenvolvimento de outras atividades - como os ganhos de qualidade na criação de rebanhos 

Tabela 10 - PIB industrial - principais municípios com projetos eólicos 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pelo IBGE 2012. 

* Em implantação ou em funcionamento. 
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bovinos e caprinos, da criação de novos haras, da bacia leiteira do estado, ampliação da 

fruticultura e da produção de alimentos típicos do semi-árido como milho, feijão e sorgo. 

A energia eólica no estado do Rio Grande do Norte representa uma fonte potencial 

de inserção regional no alinhamento nacional das políticas energéticas através do PROINFA
6
. 

Sua meta é estabelecer clareza e estabilidade no marco regulatório para o empreendimento das 

energias renováveis em âmbito nacional. O programa recebe o apoio e parceria da 

ELETROBRÁS e de bancos como o BNDES, BNB, BB, CEF, incluindo agências de 

desenvolvimento como a ADENE que representa a região Nordeste.  

O governo do Rio Grande do Norte com a ampliação dos projetos da atividade eólica 

na região, especialmente após a construção e operação comercial das primeiras usinas eólicas 

do estado situadas nos municípios de Macau, Rio do Fogo e Guamaré, vem agindo no sentido 

de atrair investimentos negociando tarifas portuárias, adotando tarifas de gás diferenciadas 

para os projetos eólicos e reduções fiscais. 

Em termos de infraestrutura as principais obras são a ampliação do porto de Natal e a 

construção do aeroporto internacional de São Gonçalo, muito embora o estado que possui 

uma localização geográfica privilegiada, a oito dias do continente europeu e a seis dos 

Estados Unidos, no âmbito de seu território ainda precisa resolver alguns gargalos que vem 

onerando a maioria dos projetos eólicos na região, como a precariedade no sistema de linhas 

de transmissão de energia e condições das principais vias de acesso dentro da região. 

A figura abaixo demonstra a evolução da geração verificada de usinas eólicas no Rio 

Grande do Norte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 O PROINFA foi criado em 26 de abril de 2002, pela Lei nº 10.438, e revisado pela Lei nº 10.762, de 11 de 

novembro de 2003, que assegurou participação de um maior número de estados no programa, incentivo à 

indústria nacional e exclusão dos consumidores de baixa renda do pagamento do rateio da compra da nova 

energia. 
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Gráfico 6 -  Evolução da geração verificada de usinas eólicas no Rio Grande do 

Norte 

Fonte: Aneel (2011). 

Mapa 3 - Rio Grande do Norte 

Fonte: IDEMA-RN (2007). 
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O processo de diversificação da matriz energética brasileira abarca inicialmente 

soluções de cunho regional na utilização de fontes renováveis de energia com a nuance de 

incentivar a indústria nacional, em que pese a dinâmica local para o suprimento de postos de 

trabalho e infraestrutura básica. Lança-se o desafio de entender a compleição do jogo de 

forças inserida na desterritorialização do espaço e de como se distribui, se é que isso é 

possível, a concentração de capital. 

Visualizando o mapa 4, tem-se que a região de maior potencial eólico no estado se 

estende pelo litoral setentrional incluindo a região da costa branca, a área arroxeada que 

atingem uma velocidade média anual do vento superior a 8,5 m/s a 100m de altura, também 

atinge a macroregião seridó mais ao centro do estado do Rio Grande do Norte. 

Particularmente, atenta-se para a formação do pólo eólico do estado do Rio Grande 

do Norte, que ao lado do estado do Ceará contemplaram o maior número de projetos já 

aprovados pelos dois últimos leilões da eólica, sinalizando um potencial de investimento que 

acompanha a formidável capacidade de expansão do número de megawatts que podem ser 

realizados em usinas eólicas instaladas no Rio Grande do Norte, um gigantesco parque eólico 

em potencial. 

Diante destas qualidades, os governos do Rio Grande do Norte e Ceará apontam para 

a inclusão de políticas e acordos no sentido de estimular o intercâmbio regional, em especial, 

com o projeto de interconexão das linhas de transmissão dos dois estados potencializado os 

projetos ao longo das regiões. 

Segundo a Secretaria de Energia e Assuntos Internacionais do Rio Grande do Norte 

(SENINT), o Rio Grande do Norte é o estado com melhores condições para projetos de 

Mapa 4 - Potencial eólico do Rio Grande do Norte 

Fonte: Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN Neoenergia. 
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território com ventos intensos e constantes, o que significa uma perspectiva de ampliação da 

capacidade produtiva de 51 megawatts para 4 mil megawatts. Investimentos na ordem de R$ 

20 bilhões são esperados para abastecer mais de 6 milhões de habitantes. (SENINT, 2010). 

Entende-se que as políticas que apoiam o setor devem passar por uma perspectiva 

regional que priorize a integração dos mercados regionais com indústrias complementares, 

linhas de transmissão LT, infraestrutura e a formação de uma mão-de-obra técnica qualificada 

que possa atender uma demanda interna e externa em continuado crescimento. Uma política 

de energia eólica regional não deve se dissociar desses pré-requisitos prioritários para 

impulsionar a economia nordestina e tirar a região do ostracismo secular. 

Embora tenha sido destaque nos últimos leilões da eólica, o Rio Grande do Norte 

precisa “preparar o terreno” para receber a atividade no estado, adotando o modelo da 

Agência de Desenvolvimento do estado do Ceará - ADECE (2010) - para a energia eólica, 

podemos analisar como se deu a formação da cadeia produtiva eólica com os principais 

fornecedores; Fabricantes, prestadores de serviços, hotelaria e órgãos governamentais. 

Não renegando as especificidades regionais com as particularidades da estrutura 

produtiva de cada estado, com números, valores, input e output diferenciados, mas com um 

olhar direcionado na cadeia produtiva, que em boa medida é compartilhada pelos estados, 

temos que para o Rio Grande do Norte, várias ações no sentido de amenizar gargalos 

estruturais precisam ser desenvolvidas para que a relação entre os dois estados propicie o 

estabelecimento da cadeia produtiva no Nordeste, beneficiando a região com 

complementaridades e encadeamentos tecnológicos entre empresas locais ou instaladas na 

região. 

 

 

4.1 O MODELO DA ADECE 2010 PARA A ENERGIA EÓLICA NO ESTADO DO 

CEARÁ 

 

O estado do Ceará está localizado na região Nordeste do Brasil, limitando-se ao 

Norte com o Oceano Atlântico; ao Sul com o estado de Pernambuco; a Leste com os estados 

do Rio Grande do Norte e Paraíba e a Oeste com o estado do Piauí. 

A área total do estado é de 148.825,6 km², o que equivale a 9,57% da área 

pertencente à região Nordeste e 1,74% da área do Brasil. Desta forma, o Estado do Ceará tem 
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a quarta extensão territorial da região Nordeste e é o 17º entre os estados brasileiros em 

termos de superfície territorial. 

Com um Produto Interno Bruto (PIB) calculado em mais de R$ 45 bilhões de reais, o 

Ceará também possui a segunda maior economia da região Nordeste do Brasil. Com fortes 

atrativos turísticos, contando com mais de 2 milhões de visitantes por ano, o setor de serviços 

é o que compreende a maior parte da riqueza gerada no Ceará: 70,91%. O setor da indústria 

gera outros 23,07% da riqueza e a agropecuária 6,02% (SEINFRA, 2012). 

Atualmente, a maior parte da demanda de energia elétrica do estado é suprida pela 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco por meio da geração nas usinas hidrelétricas de 

Paulo Afonso, Xingó, Sobradinho e Moxotó, além da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Pará 

(SEINFRA, 2012). 

O Governo do Ceará está implementando políticas públicas de energia para gerar 

toda a demanda energética em seu próprio estado, com vistas a garantir o suprimento de 

energia elétrica necessário ao desenvolvimento socioeconômico. 

Para isso, o governo está realizando investimentos na área de geração de energia 

elétrica, com ênfase na geração de energia eólica, térmica e gás natural. 

De acordo com o Balanço Energético do Estado do Ceará (BRASIL, 2006, p. 81), e 

com o Banco de Informações de Geração da ANEEL (2012), o estado dispunha, em 2005, de 

uma capacidade de geração elétrica instalada de 609,7 MW, distribuída entre três unidades de 

energia eólica (17,4 MW), uma pequena central hidrelétrica (4,0 MW) e duas termelétricas 

(588,3 MW). 

Por outro lado, o consumo de energia elétrica no Ceará, no ano de 2005, chegou 

1.172 MW distribuídos entre todas as classes, conforme discrimina a tabela 11. 
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De acordo com as projeções de demanda de energia elétrica elaboradas pela EPE 

para o período de 2008 a 2017, o crescimento do consumo de eletricidade para o Nordeste é 

de 5% ao ano, considerando-se um crescimento médio do PIB, também, de 5% ao ano. 

O comportamento do consumo de energia elétrica guarda estreita relação com a 

evolução do PIB, embora outros fatores devam ser levados em consideração, como o 

crescimento demográfico, o aumento de produtos de baixa intensidade elétrica  e a eficiência 

no uso da energia. Essa relação é tanto mais forte quanto maior é o peso do segmento 

industrial, tanto na economia quanto no consumo de eletricidade. 

Na medida do desenvolvimento do País, a renda e a produtividade tendem a crescer. 

Assim, apesar da existência de um consumo per capita mais elevado, pode-se perceber uma 

tendência declinante da intensidade e da elasticidade-renda, que tenderá a se aproximar da 

unidade. 

Contudo, há de se levar em consideração que o Brasil, notadamente o Nordeste 

brasileiro, ainda não atenderam às necessidades elementares de grande parte de sua 

população. Por isso, o crescimento da demanda de energia tende a permanecer mais elevado 

que o crescimento do PIB, especialmente na região Nordeste. 

No caso específico do Estado do Ceará, observa-se de acordo com os dados 

constantes da tabela 6, que o consumo de energia elétrica, considerando-se a segmentação em 

Tabela 11 – Indicadores Econômicos x Consumo de Energia Elétrica 

Fonte: BEEC 2008/ano base 2007. 
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classes de consumo, cresce de forma mais forte na classe residencial, seguida das classes 

industrial, comercial e rural. 

Levando-se em consideração a demanda de energia do Estado em 2007, e as 

projeções de crescimento do consumo médio de 5% ao ano, elaboradas pela EPE, o Ceará 

precisará, no ano de 2012, de, aproximadamente, 1.700 MW de energia elétrica. 

Para atender à demanda de consumo do Estado sem recorrência equivalente ao 

suprimento de energia disponibilizado pelo sistema interligado nacional, o Governo do Ceará 

tem incentivado a exploração do potencial de geração de energias de fontes alternativas e 

renováveis, notadamente a fonte eólica, com a introdução de 500 MW do PROINFA em sua 

matriz energética até 2010. 

Com os recentes resultados obtidos no 1º Leilão de Energia Eólica realizado no 

Brasil, o Estado do Ceará passará a ter, a partir de 2012, mais 572,70 MW de energia em sua 

matriz energética, sem mencionar a geração de energia elétrica proveniente dos novos 

empreendimentos de energia térmica e solar. 

Essa nova capacidade instalada de energia eólica no Ceará é consequência direta dos 

resultados auferidos pela política de incentivo às energias alternativas do governo federal, 

instrumentalizada por meio do PROINFA. 

Vale ressaltar que o potencial de energia eólica existente no Ceará é capaz de gerar 

autossuficiência na produção de energia, inclusive com excedentes para suprir o sistema 

interligado nacional. 

Do ponto de vista econômico, o governo estima que haja um aumento de 2,5% do 

PIB do Estado, resultante da produção da energia e da instalação das indústrias fabricantes de 

equipamentos, de sistemas eólicos e de softwares de gerenciamento, bem como da operação 

de parques eólicos (ADECE, 2010). 

Quanto aos benefícios socioeconômicos, a política de energia do Estado tem a 

perspectiva da criação de 800 a 1.200 empregos por cada projeto de 50 MW, durante a fase de 

construção. Na fase de operação, a projeção é da criação de um emprego por cada megawatt 

instalado ao longo de 25 anos. Vale mencionar que a cadeia produtiva do setor envolverá 

atividades comerciais de compra de materiais e equipamentos para construção civil, 

alimentos, vestuário, segurança e demais serviços que beneficiarão diretamente a comunidade 

onde a obra está inserida (ADECE, 2010). 

Para alavancar investimentos destinados ao setor eólico, o governo local tem 

procurado oferecer um ambiente propício para implantação de novos empreendimentos no 

Ceará. Para tanto, imprime uma política de estreito relacionamento institucional com unidades 
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envolvidas com o setor elétrico, tais como: Ministério de Minas e Energia, ELETROBRÁS, 

Empresa de Pesquisa Energética, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio 

Ambiente, universidades, institutos de pesquisa, associações, prefeituras municipais. Essa 

política, que visa atrair investimentos, é operacionalizada no Estado por meio da Agência de 

Desenvolvimento do Ceará (ADECE), criada especificamente para executar a política de 

desenvolvimento econômico, industrial, comercial, de serviços, agropecuário e de base 

tecnológica em consonância com a política de desenvolvimento econômico do Estado do 

Ceará, estabelecida pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico (CEDE). 

As ações da ADECE são múltiplas: 

 Divulgar o potencial socioeconômico do Ceará e seus produtos característicos; 

 Elaborar e divulgar estudos e oportunidades de investimento para empreendedores 

interessados em investir no Ceará, bem como oferecer a infraestrutura necessária para 

implantação ou ampliação das atividades produtivas; 

 Estimular e participar de Parcerias Público-Privadas – PPPs; 

 Instituir câmaras setoriais ou grupos de trabalho compostos por integrantes do governo 

do Estado e do setor produtivo. 

 

Deve-se ressaltar que o Governo do Ceará, por meio da ADECE, instalou, em julho 

de 2009, no evento Power Future 2009, a Câmara Setorial da Energia Eólica. 

 

A Câmara Setorial de Energia Eólica será composta por representantes das entidades 

privadas envolvidas com o setor, das organizações não governamentais e órgãos 

públicos e privados relacionados com a cadeia produtiva em pauta. Os membros da 

Câmara Setorial atuarão conjuntamente, visando a identificação de oportunidades e 

dificuldades a serem superadas, fazendo sugestões de atividades e projetos, 

estudando e estabelecendo providências prioritárias de interesse comum, que 

contribuam, assegurem e aperfeiçoem a competitividade e o desenvolvimento 

sustentável do setor de Energia Eólica e Solar do Ceará, através da articulação 

sinérgica dos diversos agentes públicos e privados envolvidos com essa cadeia 

produtiva.(ADECE, 2010). 

 

Cumpre esclarecer que a política de energia do Estado do Ceará é de 

responsabilidade da SEINFRA, a quem cabe viabilizar e coordenar a gestão de programas e 

sua execução, com vistas ao desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará. 

O conjunto de condições favoráveis oferecido aos empreendedores que desejarem 

realizar seus negócios no Ceará é complementado pela concessão de incentivos fiscais, 

regulamentados pela Lei nº 10.367, de 07/12/1979, que instituiu o Fundo de Desenvolvimento 
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Industrial (FDI) e pelo Decreto nº 27.951, de 10/10/2005, que dispõe sobre o Programa de 

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Geradora de Energia Eólica – PROEÓLICA. 

Em relação ao Nordeste, esses “estímulos” diferenciarão o Ceará no conteúdo e na 

forma com que foi pensado e posto em prática o planejamento para viabilização da eólica. 

O potencial eólico do Ceará também é vasto, no litoral existem 543 km
2
 de dunas 

formadas por ventos intensos e constantes. As usinas eólio-elétricas que já operam no Estado 

apresentam surpreendente desempenho, aproveitando as vantagens da baixíssima rugosidade 

da areia de dunas e suas acelerações orográficas. O Ceará está dentre as melhores regiões do 

mundo para o aproveitamento eólico, não apenas pelo potencial dos ventos alísios, mas 

também pela crescente demanda de energia resultante de seu desenvolvimento econômico. 

Segundo informações da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE, 

2010), o potencial de energia eólica do Ceará é de mais de 25.000 MW (on shore
7
), podendo 

chegar a 35.500 MW pelo aproveitamento da plataforma continental (off shore
8
). No entanto 

os dados do Atlas Eólico devem passar por uma atualização, uma vez que os mesmos foram 

catalogados há nove anos com medições de ventos nas altitudes de 50 e 70 metros, fazendo-se 

necessário um novo levantamento de dados de ventos em níveis mais elevados de altura. 

Os primeiros investimentos em energia eólica no Estado do Ceará foram realizados 

na década de 1990, com a instalação de três parques eólicos, localizados na Taíba, no 

município de São Gonçalo do Amarante; na Prainha, em Aquiraz, e na Praia Mansa, em 

Fortaleza, totalizando 17,4 MW, segundo informações da Wobben Wind Power (2009), 

empresa que fabricou e instalou os aerogeradores nesses locais. 

A partir de 2003, iniciou-se um novo ciclo de exploração de energia eólica no Brasil, 

apoiado, principalmente, pelo lançamento do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica - PROINFA. 

Através desse programa foram aprovados 54 projetos de usinas de fonte eólica que 

produzirão 1.422,92 MW. Desse montante, 14 projetos foram habilitados para o Estado do 

Ceará, o que representará a produção de 500,93 MW de energia nova, correspondendo a 35% 

do previsto para o território brasileiro (BRASIL, 2009). 

De acordo com informações disponibilizadas no sítio da Secretaria de Infraestrutura 

do Estado do Ceará - SEINFRA, até o mês de agosto de 2009 haviam sido instaladas no 

Ceará, sob o amparo do PROINFA, 7 usinas eólicas com potência de 133,23 MW. 

Posteriormente, com a entrada em funcionamento de mais duas usinas de 104,40 MW e 54,6 

                                                             
7 Exploração em Terra. 
8 Exploração no mar. 
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MW, respectivamente, também beneficiadas pelo mesmo programa, a capacidade instalada de 

energia eólica do Estado elevou-se, em novembro de 2009, para 292,23 MW. 

Os projetos de energia eólica implementados no Brasil, até o mês de novembro/2009 

somam 610,08 MW de capacidade instalada por meio de 36 usinas. 

Registre-se que 576,13 MW foram instalados nos últimos quatro anos, 

principalmente por meio de projetos incentivados pelo PROINFA (ANEEL, 2012). 

De acordo com a posição acima referida, a região Nordeste responde, agora, por 72% 

do potencial instalado de energia eólica, liderada pelos Estados do Ceará, com 292,2 MW; 

Paraíba com 58,2 MW, e Rio Grande do Norte com 51,1 MW. A região Sul vem em segundo 

lugar com a geração de 172,3 MW, o que corresponde a 28% da potência instalada no Brasil. 

 

 

4.2 ESTRUTURA PRODUTIVA DO RIO GRANDE DO NORTE E OS FORNECEDORES 

DA CADEIA PRODUTIVA DE ENERGIA EÓLICA 

 

Os dados que seguem abaixo representam as variações na exportações e importações 

do Rio Grande do Norte a partir de 2004, ano de implantação da primeira usina eólica do 

estado, conforme tabela 12 observa-se que no período pós implantação, a balança comercial 

do estado é superavitária até 2010, em 2011, após sete anos superavitária, a balança comercial 

do Rio Grande do Norte apresentou um déficit de US$ 35.549.000, muito influenciado pelos 

investimentos da atividade eólica nos meses de janeiro a abril de acordo com a tabela 13. 

  

 

 

Ano/Mês 
Exportações Importações Saldo 

  Valor (A)     Var%*     Valor (A)        Var%* (A) - (B) 

2004 573.603 84,77 139.486 -17,25 434.117 

2005 413.317 -27,94 110.364 -20,88 302.953 

2006 371.503 -10,12 130.450 18,23 241.053 

2007 372.011 -10,08 130.450 18,23 241.560 

2008 348.091 -8,43 207.210 36,65 140.881 

2009 258.104 -25,73 149.868 -27,71 108.236 

2010 284.738 10,32 319.287 112,96 -35.549 

Janeiro 20.631 ... 59.503 ... -38.872 

Fevereiro 24.163 17,12 13.631 -77,09 10.532 

Março 23.038 -4,66 11.265 -17,36 11.773 

Abril 33.136 43,83 88.541 685,99 -55.405 

Tabela 12 - Balança Comercial do Rio Grande do Norte (US$ 1.000 

FOB) 
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Maio 18.961 -42,78 11.435 -87,08 7.526 

Junho 17.743 -6,43 24.344 112,88 -6.601 

Julho 17.184 -3,15 17.766 -27,02 -581 

Agosto 16.313 -5,07 23.315 31,24 -7.002 

Setembro 21.118 29,45 22.885 -1,84 -1.768 

Outubro 27.187 28,74 14.741 -35,59 12.445 

Novembro 30.804 13,31 11.168 -24,24 19.635 

Dezembro 34.460 11,87 20.692 85,28 13.768 

2011 281.181 -1,25 242.598 -24,04 38.584 
 
 

  

 

 

 

 

 

Período País de origem  US$ FOB Quantidade 

01/2010 até 05/2011 China 533 5 
01/2010 até 04/2011 Índia 131.863.740 92 

 

 

 

Da Ásia (excluindo o Oriente Médio), se originaram a maior parte das importações 

em 2010 por bloco econômico do estado, somente a Índia acumulou uma participação de mais 

de 40% no volume total das importações para o estado do Rio Grande do Norte no ano de 

2010, conforme visto na tabela 14. 

 

 

Descrição 
2010 (Jan/Dez) 2009 (Jan/Dez) Var% 

US$ F.O.B          Part% US$ F.O.B            Part%          10/09 

01 Índia 137.163.816 42,96 2.807.082 1,87 ... 

02 Estados Unidos 38.832.499 12,16 36.946.582 24,64 5,10 

03 Argentina 27.838.014 8,72 34.256.044 22,85 -18,74 

04 Itália 18.833.422 5,90 3.598.448 2,40 423,38 

05 China 18.475.353 5,79 17.257.447 11,51 7,06 

06 Alemanha 11.272.409 3,53 10.150.663 6,77 11,05 

07 Holanda 8.466.756 2,65 4.115.629 2,75 105,72 

08 Espanha 8.201.139 2,57 2.300.031 1,53 256,57 

09 Uruguai 5.353.235 1,68 3.408.399 2,27 57,06 

10 Paraguai 4.494.557 1,41 20.916 0,01 ... 
 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema 
ALICEWEB. 
Obs: (*) VAR% => CRITÉRIO DE CÁLCULO: Anual = Sobre o ano anterior na mesma  
proporção mensal/Mensal = Sobre o mês anterior. 

Tabela 13 -  Importações do RN de outros grupos de eletrogeradores de 

energia eólica 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados no sistema ALICEWEB. 
Obs: RN => Rio Grande do Norte. Para a pesquisa utilizou-se a nomenclatura 
 comum do Mercosul  (NCM) 85023100. 

Tabela 14 - Origem das Importações do Rio Grande do Norte – Principais Países 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema ALICEWEB 
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Tabela 15 - Principais Empresas Importadoras do Rio Grande do Norte 

 

Cabe aqui salientar que, nas importações, de acordo com as tabelas 13 e 14 , a Índia 

foi a principal parceira comercial do Rio Grande do Norte no ano de 2010. Entre janeiro e 

agosto de 2010, 92 eletrogeradores de energia eólica e outros grupos foram adquiridos pelo 

Rio Grande do Norte da Índia, um total que perfaz mais de US$ 130 milhões, representando 

mais de 40% das importações do estado naquele ano. Somente a NEW ENERGY OPTIONS 

GERAÇÃO DE ENERGIA S.A, empresa subsidiária da Multiner S.A, empresa nacional do 

setor de geração de energia elétrica empreendedora das usinas de energia eólica Alegria I e 

Alegria II, importou mais de US$ 138 milhões, o que é mais de 43% do total importado entre 

as empresas no Rio Grande do Norte, conforme tabela 15. 

 

 

 

 
 

Descrição 
2010 (Jan/Dez) 2009 (Jan/Dez) Var% 

US$ F.O.B          Part% US$ F.O.B            Part%          10/09 

01 New Energy Opt. 
Ger. De Energ. S.A 

138.250.410 43,30 ... ... ... 

02 M Dias Branco S.A 
Ind. e Com. De Alim. 

26.156.377 8,19 18.967.510 12,65 37,90 

03 Porcellanati Revest. 
Cerâmicos S.A 

16.913.620 5,30 1.796.088 1,20 841,69 

04 Petróleo Brasileiro 
S.A Petrobras 

13.829.288 4,33 45.572.779 30,40 -69,65 

05 Laminor S.A 10.196.575 3,19 2.236.657 1,49 355,88 

06 Tecidos Líder 
Indústria e Com. LTDA 

12.542.945 4,41 14.128.330 5,47 -11,22 

07 Coats Corrente 
Têxtil LTDA 

6.857.911 2,15 5.191.003 3,46 32,11 

08 Nortex Indústria e 
Comércio S.A 

6.004.479 1,88 215.214 0,14 ... 

09 Confecções 
Guararapes S.A  

4.814.257 1,51 3.433.832 2,29 40,20 

10 Coteminas S.A 4.502.543 1,41 4.057.529 2,71 10,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema ALICEWEB. 

Obs: Os dados do MDIC englobam as 40 maiores empresas exportadoras. 
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Descrição 
2010 (Jan/Dez) 2009 (Jan/Dez) Var% 

US$ F.O.B          Part% US$ F.O.B            Part%          10/09 

01 Coteminas S.A 25.014.550 8,79 22.352.445 8,66 11,91 

02 Usibras Usina Bras. De 
óleos e castanhas 

21.950.143 7,71 15.125.509 5,86 45,12 

03 Tavares de Melo 
Açúcar e Álcool S.A 

21.617.720 7,59 16.222.840 6,29 33,25 

04 A Ferreira Ind. com. e 
Exportação  LTDA 

17.262.770 6,06 20.043.954 7,77 -13,88 

05 Del Monte Fresh 
Produce Brasil LTDA 

17.050.634 5,99 13.848.804 5,37 23,12 

06 Salinor – Salinas do 
Nordeste S.A 

12.542.945 4,41 14.128.330 5,47 -11,22 

07 Cien Companhia de 
interconexão energét. 

9.357.405 3,29 ... ... ... 

08 Bollo Brasil Prod. e 
Com. de Frutas 

8.988.660 3,16 7.263.630 2,81 23.75 

09 Simas Industrial de 
Alimentos S.A 

8.498.778 2,98 17.072.911 6,61 -50,22 

10 Olam Brasil LTDA 8.390.445 2,95 8.599.402 3,33 -2,43 

 

 

 

Entre as 10 empresas que mais exportaram no Rio Grande do Norte em 2010, apenas 

a Companhia de Interconexão Energética, a CIEN, com sede no Rio de Janeiro, está envolvida 

diretamente na atividade eólica do estado como agente de transmissão controlado pela 

operadora nacional do sistema elétrico. As demais empresas, conforme a tabela 16, pertencem 

à indústria tradicional; alimentos, bebidas, têxtil e confecções, caracterizando assim as 

exportações do Rio Grande do Norte como fundamentalmente de produtos básicos para o ano 

de 2010. 

 

 

Descrição 
2010 (Jan/Dez) 2009 (Jan/Dez) Var% 

US$ F.O.B      Part% US$ F.O.B        Part% 10/09 

01 Castanha de caju 
fresca ou seca s/casca 

45.945.003 16,14 41.874.760 16,22 9,72 

02 Melões Frescos 45.708.351 16,05 45.645.595 17,68 0,14 

03 Outs açúc. de cana, 
bet., sac. qui. 

21.611.240 7,59 16.216.040 6,28 33,25 

04 Bananas frescas ou 
secas 

17.644.906 6,20 13.906.635 5,39 26,88 

05 Sal Marinho 14.075.095 4,94 15.607.596 6,05 -9,82 

Tabela 16 - Principais Empresas Exportadoras do Rio Grande do Norte 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema ALICEWEB. 
Obs: Os dados do MDIC englobam as 40 maiores empresas exportadoras. 

Tabela 17 - Rio Grande do Norte – Principais Produtos Exportados 
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06 Cobertores e 
mantas de algodão 

12.635.194 4,44 11.527.387 4,47 9,61 

07 Roupas de cama de 
algodão 

9.547.688 3,35 6.051.626 2,34 57,77 

08 Energia elétrica 9.357.405 3,29 ... ... ... 

09 Bombos, caram., 
conf. e past. 

8.564.648 3,01 9.851.325 3,82 -13,06 

10 Cons. de bordo – 
comb. e lub. p/ae. 

8.188.312 2,88 8.422.866 3,26 -2,78 

 

 

 

Os dados da tabela 17 não revelam nenhuma surpresa quanto à estruturação da base 

produtivo-exportadora local, nem tão pouco insinua uma nascente indústria eólica no estado, 

portanto, uma análise mais comedida pode ser direcionada ao longo dos próximos anos, onde 

está prevista importantes obras em infraestrutura no estado potiguar e algumas ações no 

sentido de atrair empresas do setor como incentivos fiscais e aduaneiros. 

 

 

Ano Básicos 
Industrializados 

(A + B) 
Semimanufatu 

Rados (A) 
Manufaturados 

(B) 
Operações 
Especiais 

TOTAL 

     2009 28.779 121.149 650 120.499 ... 149.926 

     2010 41.226 278.061 1.215 276.846 ... 319.287 

 

 

 

 

 

 

Ano Básicos 
Industrializados 

(A + B) 
Semimanufatu 

Rados (A) 
Manufaturados 

(B) 
Operações 
Especiais 

TOTAL 

   2009 174.633 72.037 5.894 66.143 11.434 258.104 

   2010 175.923 96.739 15.424 81.316 12.076 284.738 

 

 

 

Pelo lado das importações e exportações por fator agregado, conforme tabela 18, o 

estado em 2010 importou mais de 278 milhões em produtos industrializados, chegando a 

quase 90% do total importado, seguindo a vocação dessa economia regional em ser 

exportadora de produtos básicos, veja tabela 19, e importador de produtos industrializados. 

 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema 
ALICEWEB. 

Tabela 18 - Importações do Rio Grande do Norte – Totais por fator agregado (US$ 1.000 F.O.B) 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema ALICEWEB. 

Tabela 19 -  Exportações do Rio Grande do Norte – Totais por fator agregado (US$ 1.000 
F.O.B) 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema ALICEWEB. 
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Descrição 
2010 (Jan/Dez) 2009 (Jan/Dez) Var% 

US$ F.O.B          Part% US$ F.O.B            Part%          10/09 

01 Eua 76.080.056 26,72 83.051.155 32,18 -8,39 

02 Holanda 32.848.488 11,54 35.439.481 13,73 -7,31 

03 Argentina 25.629.644 9,00 12.687.538 4,92 102,01 

04 Espanha 23.423.610 8,23 21.904.865 8,49 6,93 

05 Reino Unido 18.390.781 6,46 17.690.699 6,85 3,96 

06 Venezuela 15.157.971 5,32 851.349 0,33 23,78 

07 Nigéria 14.699.953 5,16 11.875.431 4,60 ... 

08 Itália 9.664.790 3,39 7.364.177 2,85 31,24 

09 Alemanha 9.598.640 3,37 4.280.035 1,66 124,27 

10 França 7.882.886 2,77 16.010.574 6,20 -50,76 

 

 

 

De acordo com os dados da tabela 20, os Estados Unidos seguem como principal 

destino das exportações do Rio Grande do Norte, a relação comercial com o país envolve 

essencialmente exportações de frutas como melão, mamão e melancia, e outros produtos 

primários como a castanha e o mel, que perfazem a maioria dos produtos exportados pelo Rio 

Grande do Norte conforme quadro na tabela 17. 

Cabe aqui uma observação sobre a tabela 17, pois entre os principais produtos 

exportados pelo estado potiguar em 2010 está a energia elétrica, portanto em 2010 o estado 

passou a ser exportador líquido de energia elétrica, o que do ponto de vista das receitas 

tributárias próprias do governo estadual, envolvendo a arrecadação do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), poderá ser um gargalo para a arrecadação 

tributária do estado, caso o atual regime tributário
9
 não seja modificado com medidas 

compensatórias, isso porque os impostos cobrados são pagos aos estados que consomem e  

não aos que produzem energia. 

Esse fato leva a uma análise mais complexa e “reverte” um até então propalado 

marketing de promoção à expansão da atividade eólica no estado, a geração de divisas, quanto 

à geração de empregos, na fase de construção para um projeto eólico de 50 MW, por exemplo, 

entre 800 a 1200 empregos de tempo integral serão gerados durante essa fase de construção. 

(ADECE, 2010, p. 135).  

Quanto à quantidade necessária de empregados para um projeto eólico em operação: 

 

                                                             
9 Considerando as transformações necessárias no regime de tributação vigente para os estados produtores de 

energia, a atividade eólica do Rio Grande do Norte poderá ser a maior fonte de arrecadação de ICMS no estado. 

Tabela 20 - Destino das Exportações do Rio Grande do Norte – Principais Países 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema ALICEWEB. 
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Uma análise dos níveis de emprego para os projetos no Departamento do Programa de 

Verificação de Turbinas de Energia dos Estados Unidos (United States Department of Energy´s 

Turbine Verification Progran – TVP) sugere que cada técnico pode servir 11 turbinas, uma vez 

que a maioria das turbinas dos projetos do TVP são de 500 KW a 750 KW, a análise sugere 

que aproximadamente um emprego em tempo integral é criado para cada 5 MW de capacidade 

instalada. (ADECE, 2010, p. 136). 

 

Como os níveis de emprego em outros projetos confirmam os dados do TVP, tem-se 

que, em média, para cada 100 empregados envolvidos na construção de um projeto eólico de 

grande porte com 50 MW de potência, apenas 1 permanecerá trabalhando em tempo integral 

na operação do parque eólico.  

Vale acrescentar que a mão-de-obra na fase de implantação inclui tipicamente 

gerenciamento de construção, como eletricistas, operadores de equipamentos pesados, 

seguranças e serviços gerais para a montagem e construção civil. Por exemplo: Suzlon, um 

grande fabricante de turbinas eólicas e desenvolvedor na Índia, utiliza mão-de-obra indiana 

para virtualmente quase todas as atividades de construção e mão-de-obra local para 25% da 

força de trabalho na construção. (ADECE, 2010, p. 135). 

Na manutenção do projeto eólico, profissionais mais qualificados como operadores e 

gerentes de projeto, técnicos elétrico/eletrônicos e mecânicos mais experientes são exigidos, e 

habilidades em controles eletrônicos, eletrônica de energia, hidráulica, sistemas mecânicos e 

elétricos são necessárias. 

Com isso, caso o regime de tributação atual não seja revisto no sentido de direcionar 

a arrecadação nos estados produtores de energia, ser exportador líquido de energia não 

significará mais do que um multiplicador de receitas tributárias para além das divisas do 

estado produtor, causando parca repercussão nas divisas estaduais locais. 

 

 

 

Descrição 
2010 (Jan/Dez) 2009 (Jan/Dez) Var% 

 US$ F.O.B      Part% US$ F.O.B        Part% 10/09 

01 Outros grupos eletrog. De 
energ. Eólica 

131.864.773 41,30 ... ... ... 

02 Trigo 26.144.959 8,19 18.949.071 12,64 37,97 

03 Algodão debulhado 9.804.661 3,07 2.654.880 1,77 289,31 

04 Polietileno Linear 8.252.908 2,58 3.776.112 2,52 118,56 

05 Interrup. circuito 5.089.531 1,59 40.149 0,03 ... 

06 Máquinas 
p/aglom/moldar comb. 

4.930.251 1,54 1.425 ... ... 

07 Fornos ind. p/ cerâm. 4.563.392 1,43 ... ... ... 

08 Polipropileno s/ carga em 4.367.357 1,37 1.955.402 1.30 123,35 

Tabela 21 - Rio Grande do Norte – Principais Produtos Importados 
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Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema ALICEWEB. 

form. Primária 

09 Copolímero de etileno 3.692.750 1,16 3.584.761 2,39 3,01 

10 Outros aparelhos 
mecânicos 

3.055.119 0,96 ... ... ... 

 

 

 

 

 

 

 
2010 (Jan/Dez) 2009 (Jan/Dez) 

 Valor          Part% (*)                 Valor       Part% (*) 

Total do Período 319.287.288 100,00 149.927.581 100,00 
     

Bens de Capital 
Bens de capital (exc. equip. de transp.) 
Equipamentos de trans.  de uso industrial 

205.478.591 
204.726.006 

752.585 

64,36 
64,12 
0,24 

65.062.258 
65.045.964 

16.294 

43,40 
43,38 
0,01 

 Bens Intermediários 
Alimentos e beb. destinados a indústria 
Insumos Industriais 
Peças e acessor. de Equip. de Transporte 
Bens diversos 

103.605.675 
27.259.017 
74.027.374 
2.319.284 

... 

32,45 
8,54 

23,19 
0,73 

... 

72.601.912 
19.549.902 
52.118.737 

917.186 
16.087 

48,42 
13,04 
34,76 
0,61 
0,01 

Bens de Consumo 
Bens de consumo duráveis 
Bens de consumo não duráveis 

10.197.739 
1.811.096 
8.386.643 

3,19 
0,57 
2.63 

12.249.362 
2.137.079 

10.112.283 

8,17 
1,43 
6,74 

Combustíveis e lubrificantes 
Combustíveis e lubrificantes 

5.283 
5.283 

... 

... 
14.049 
14.049 

0,01 
0,01 

Demais operações 
 

... 

... 
... 
... 

... 

... 
... 
... 

Não declarada 
Não declarada 

... 

... 
... 
... 

... 

... 
... 
... 

 

 

 

 

 

 

 

 
2010 (Jan/Dez) 2009 (Jan/Dez) 

  Valor          Part% (*)                 Valor       Part% (*) 

Total do Período 284.738.231 100,00 258.103.664 100,00 
     

Bens de Capital 
Bens de capital (exc. equip. de transp.) 
Equipamentos de trans.  de uso industrial 

134.470 
134,470 

... 

0,05 
0,05 

... 

127.082 
126,567 

515 

0,05 
0,05 

... 

 Bens Intermediários 
Alimentos e beb. destinados a indústria 
Insumos Industriais 
Peças e acessor. de Equip. de Transporte 
Bens diversos 

17.262.770 
6.906.855 

46.072.012 
373 
... 

6,06 
2,43 

16,18 
... 
... 

20.043.954 
2.663,161 

34.647.154 
... 
... 

7,77 
1,02 

13,42 
... 
... 

 

Tabela 22 - Importações do Rio Grande do Norte por Setores de Contas Nacionais (US$ FOB) 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema ALICEWEB. 

(*) – Participação percentual sobre o total do período. 

Tabela 23 -  Exportações do Rio Grande do Norte por Setores de Contas Nacionais (US$ 

FOB) 
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Bens de Consumo 
Bens de consumo duráveis 
Bens de consumo não duráveis 

210.190.428 
4.425 

210.186.003 

73,82 
... 

73.82 

209.262.615 
30.995 

209.231.620 

81,08 
0,01 

81,06 

Combustíveis e lubrificantes 9.358.530 
9.358.530 

3,29 
3,29 

... 

... 
... 
... 

Demais operações 
 

12.075.563 
12.075.563 

4,24 
4,24 

11.443.652 
11.443.652 

4,43 
4,43 

Não declarada 
Não declarada 

... 

... 
... 
... 

... 

... 
... 
... 

 

 

 

Dados da pauta de exportação e importação do Rio Grande do Norte, incluindo os 

setores de contas nacionais no estado, ver tabelas 22 e 23, desnudam uma estrutura produtiva 

com pouca ou nenhuma alteração da tradicional base primarizada, caracterizada pela 

exportação de produtos primários, produtos de média e baixa intensidade tecnológica e 

importação de bens industrializados. 

Somente os eletrogeradores de energia eólica participaram com mais de 40% do 

volume total das importações em 2010 no Rio Grande do Norte, ver a tabela 21, 

caracterizando, juntamente com a maior parte dos produtos importados em 2010 uma 

economia importadora de bens de capital e exportadora de bens de consumo
10

. A participação 

dos bens de capital foi de mais de 60% do total das importações do Rio Grande do Norte em 

2010, conforme demonstração na tabela 22, enquanto a participação dos bens de consumo 

ultrapassou os 70% do volume total exportado por setores de contas nacionais, como 

demonstra a tabela 23. 

A esse incremento na formação bruta de capital fixo no Rio Grande do Norte podem 

ser cogitados dois cenários antagônicos; o que permitirá a assimilação da tecnologia 

importada com medidas pontuais do governo local no sentido de atrair empresas e 

incubadoras de empresas tecnológicas, criar infraestrutura necessária, capacitar sua mão-de-

obra para o mercado e estabelecer parcerias estratégicas com outros níveis da esfera 

governamental e investidores privados. 

No outro cenário os ganhos na formação bruta de capital fixo apenas replicará a 

polarização em regiões dinâmicas, já “consagradas” pelo domínio da cadeia produtiva 

tecnológica e pelo fornecimento de mão-de-obra qualificada. Nesse cenário não haverá 

                                                             
10 Em 2010 os Bens de Consumo duráveis e majoritariamente não duráveis responderam por mais de 70% do 

volume exportado pelo Rio Grande do Norte, ver tabela 15. 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pelo MDIC/SECEX, sistema ALICE. (*) – 

Participação percentual sobre o total do período. 
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estímulo para a criação de um ambiente local inovador, havendo mais uma exteriorização 

estrutural do input-output. 

Nesse segundo cenário haverá inibição de encadeamentos produtivos essencialmente 

nos efeitos multiplicadores para trás, as inter-relações entre as principais indústrias 

fornecedoras de insumos e demais serviços não estarão polarizados no mesmo complexo 

industrial. 

Conforme a tabela 24, e a partir do mapa 5 nos anexos, observa-se a formação de 

uma forte estrutura pautada na prestação de serviços para a atividade eólica no modelo da 

ADECE, entre as empresas levantadas nesse segmento está a Planeta Solar com escritório em 

Mossoró/RN, distribuidora e revendedora autorizada da gigante Siemens, conglomerado 

alemão especializado em automação industrial, tecnologias em drives e produtos de consumo 

como telefones sem fio e celulares. Hoje é o maior conglomerado de engenharia elétrica e 

eletrônica do País, e suas atividades são direcionadas para quatro setores estratégicos: 

indústria, energia, saúde, infra-estrutura e cidades. Seu complexo industrial está localizado na 

cidade de Jundiaí/SP. 

O perfil das empresas prestadoras de serviços é bem diversificado, incorporando 

construtoras, escritórios de engenharia, empresas de projetos elétricos e mecânicos, locação 

de mão-de-obra, máquinas e equipamentos, desenvolvimento, montagem e operação de usinas 

eólicas, intermediadoras de negócios em tecnologia, soluções para instalações elétricas 

industriais, comerciais, e construção civil, logística, transporte, distribuição de cargas, 

encomendas expressas, consultorias em segurança do trabalho, processos, desenvolvimento, 

implantação e operação de centrais eólicas, responsabilidade socioambiental, sistemas de 

energia elétrica, mercado de carbono, soluções em sistema de transmissão, distribuição e 

geração eólica de energia elétrica, gerenciadoras de redes, administradoras de tecnologia de 

informação, soluções em hardware e software para infraestrutura de redes de dados, entre 

outros serviços. 

Muitos serviços são complementares a outros, e a economia no setor é aquecida com 

a entrada de grandes empresas de know-how nacional e internacional no mercado regional 

como a Multiner, Inova Energy e a Impsa, que oferecem soluções integradas para a geração 

de energia elétrica a partir de recursos renováveis. 

De uma forma geral, atualmente temos que há uma orientação regional para que o 

segmento de serviços tenha uma participação maior no âmbito das economias envolvidas na 

formação do pólo eólico nordestino, nenhuma surpresa, tendo em vista que o setor de serviços 

é o que mais cresce no País, entretanto, a base industrial inserida na atividade está em boa 
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parte localizada no Centro-Sul do País, notadamente São Paulo e interior, conforme se 

observa em anexos na tabela 25. 

Ainda na tabela 25 nos anexos, conforme uma análise por estado, o Ceará só perde 

para São Paulo em número de fabricantes instalados na região, o que insinua um crescimento 

desse importante segmento no estado, que ganha respaldo pelas políticas e ações claras de 

atração de investimentos do governo local por intermédio das Câmaras Setoriais responsáveis, 

conforme já abordado neste capítulo. Essa tendência é importante na medida em que o 

segmento gera grande quantidade de empregos e estimula o aparecimento e o encadeamento 

de atividades e empresas complementares. 

Entre as indústrias instaladas no Ceará tem-se fabricantes de transformadores de 

distribuição e força para as concessionárias de energia elétrica como a CEMEC, equipamentos 

eletromecânicos – INELSA, equipamentos de automação e controle, geradores elétricos – 

SCHNEIDER eletric, aerogeradores de energia eólica como a indiana SUZLON. As demais 

empresas atuam na fabricação de tubos de aço carbono – como a paulista BRASTUBO, fios 

telefônicos e biometálicos – COPPERSTEEL/SP, a globalizada ERICO, que fabrica desde 

produtos para a construção civil até equipamentos de distribuição de energia de baixa tensão. 

Equipamentos Hidráulicos são fornecidos pela MILANO/SC, bens de capital sob 

encomenda para geração de energia – pela PIRATININGA/PE e pela DELP/MG, integração 

de sistemas para geração e cogeração de energia a partir de fontes renováveis é realizada por 

uma das líderes de mercado a AREVA/SP, cabos e sistemas de alta tecnologia para energia e 

telecomunicações – por uma das líderes de mercado, a PRYSMIAN/SP, proveniente do grupo 

italiano Pirelli.  

Acessórios elétricos para instalações industriais, subestações, linhas de transmissão e 

distribuição são fornecidos pela paulista TEC ALI, cabos e fios para eletricidade e 

telecomunicações são fabricados pela FICAP/PE. A PHELPS DODGE/SP fornece condutores 

elétricos, fios e cabos de cobre e alumínio, e a catarinense WEG que criou uma joint venture 

com a espanhola M Torres Olvega Industrial (MTOI) para fabricação de aerogeradores, se 

consolidou no mercado não só como fabricante de motores, mas como fornecedor de sistemas 

elétricos industriais completos. 

Pode-se observar que a matriz tecnológica da atividade eólica no modelo da ADECE 

está concentrada basicamente em cinco estados, São Paulo, Ceará, Pernambuco, Santa 

Catarina e Minas Gerais, sendo que os dois primeiros respondem por mais de 70% das 

empresas fabricantes.  
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O segmento de hotelaria também é aquecido pela atividade eólica. No modelo da 

ADECE apenas três empresas foram levantadas conforme anexos na tabela 26, embora seja 

plausível para quem frequenta as praias do litoral no Ceará que há um espraiamento de 

trabalhadores e técnicos da atividade eólica pelos vários estabelecimentos hoteleiros do Ceará, 

sendo muito comuns as contas abertas em nome de grandes empresas do setor em diversos 

estabelecimentos, não somente do segmento hoteleiro. 

Na tabela 27 temos a lista dos órgãos governamentais levantados pela ADECE, a 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF - é dominante na atuação dos órgãos 

governamentais na atividade eólica, além de produzir, transmitir e comercializar energia 

elétrica, é a empresa com maior capacidade instalada do País (10.618MW) e uma das maiores 

transmissoras, chegando a mais de 18 mil quilômetros em linhas de transmissão. A empresa 

participa de diversos leilões e vem investindo em parcerias com empresas privadas 

A AES é a concessionária de distribuição de energia elétrica com grande atuação nas 

suas áreas de concessão, a Asociación Mercosur de Normalización – AMN – atua 

promovendo a integração econômica e regional no Mercosul, promovendo acordos de 

cooperação nas esferas técnica, científica, econômica e social. A Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica – CCEE - é um dos órgãos regulatórios mais importantes para o mercado 

de energia elétrica do País, regulamentando preços, medindo e contabilizando a energia para 

os procedimentos de comercialização, A sinergia entre as companhias locais de energia 

elétrica como a COELCE, e as secretarias de infraestrutura SEINFRAs e meio ambiente, no 

Ceará a SEMACE, são imprescindíveis para o “preparo do terreno” oferecendo melhorias 

estruturais em acessibilidade e garantias para o desenvolvimento sustentável da atividade 

eólica. 

No modelo da ADECE para órgãos governamentais aparece ainda a Companhia 

Paulista de Obras e Serviços - CPOS – que atua no gerenciamento de obras e contratos, 

conservação e ampliação de edifícios, reformas, desenvolvimento de projetos, vistoria de 

terrenos, laudos de avaliação, regularização fundiária, estudos ambientais, processamento de 

licitações. É provável que a atuação da CPOS tenha sido respaldada pela ausência de um 

órgão local polivalente que congregasse todas essas atividades. Não podemos deixar de 

mencionar, para fechar esse segmento no modelo da ADECE, a atuação fiscalizadora 

necessária dos conselhos regionais de engenharia e arquitetura nas obras e construções 

inseridas no complexo industrial eólico. 

Apresenta-se os primeiros contornos de um quadro em formação, um modelo 

referencial para uma análise exploratória de um panorama complexo, muito distante de ser 
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conclusivo, este estudo envolveu a mobilização inicial e a sinergia dos segmentos, empresas e 

órgãos governamentais na formação de um pretendido pólo eólico regional envolvendo os 

estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Em relação ao Rio Grande do Norte, para que as 

políticas compatibilizadas entre os dois estados saiam do papel, é necessário que o RN 

“organize a casa”, seguindo o modelo cearense, criando estratégias locais como agências e 

câmaras de comércio e desenvolvimento específicas para o setor tecnológico, 

disponibilizando informações e estudos para investidores e pesquisadores, envolvendo e 

facilitando a sinergia e articulação entre os vários entes envolvidos, públicos ou privados. 

E é na ausência desse maior envolvimento que o estado potiguar esbarra nos mesmos 

gargalos que vem caracterizando as tentativas de atrair investimentos e de inseri-lo 

competitivamente nos mercados. O projeto de ampliação do porto de Natal que seria um 

grande alento para o setor eólico, por exemplo, foi vetado pela presidência devido a uma 

infraestrutura deficiente de estradas, esse também é um dos principais gargalos para a 

implantação da atividade eólica no estado. 

A construção do aeroporto internacional de São Gonçalo pertence às obras da copa 

de 2014 do governo federal, que inegavelmente aumentará o volume de negócios na região 

beneficiando inclusive o setor eólico, desenha uma tendência para os investimentos em 

infraestrutura no Rio Grande do Norte, ou seja, parte mais de ações e medidas do governo 

federal, dentro das estratégias de aceleração do crescimento, do que propriamente do governo 

estadual, seguindo a perspectiva de um plano regional de desenvolvimento.  

Pode-se dizer que embora haja avanços do governo na atração de investidores 

negociando tarifas portuárias, adotando tarifas de gás diferenciadas para os projetos eólicos e 

reduções fiscais, ainda falta uma política clara para o setor de energia no estado, e a 

formatação dessa política dependerá da articulação entre o governo e a secretarias de 

infraestrutura e de meio ambiente, juntamente com os segmentos da cadeia produtiva do setor, 

suas empresas e órgãos governamentais envolvidos. 



    97 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos leilões de energia elétrica realizados no Brasil, a energia térmica obteve uma 

maior participação frente às hidrelétricas e fontes renováveis. Até o sétimo leilão de energia 

nova, 60,3% dos empreendimentos negociados eram de fontes térmicas. Apenas nos últimos 

leilões houve uma maior participação de fontes renováveis, graças a leilões exclusivos de 

algumas fontes. 

O último plano decenal 2010-2019 mostrou mudança em relação aos últimos planos 

decenais, apresentando maior participação de fontes renováveis. Isso se deve ao fato de que 

nos últimos leilões de fontes alternativas, estas apresentaram uma maior competitividade em 

ralação às energias térmicas. Já o plano de 30 anos da Empresa de Pesquisa Energética 

realizado em 2007, contempla 22.900 MW de geração térmica no seu horizonte, com fontes 

nucleares, gás natural e carvão, que são poluentes, gerando gás de efeito estufa. 

As principais vantagens da energia eólica em relação às fontes térmicas derivam dos 

aspectos ambientais. Entretanto, além de ser limpa e renovável, apresenta qualidades como a 

complementaridade com o regime hidrológico principalmente na região nordeste brasileira, 

onde não somente o potencial brasileiro de energia eólica é alto, mas também onde se tem 

importado energia de outras áreas do país. Por apresentar esta complementaridade, não existe 

a necessidade de despender gastos para expandir as redes de transmissão, já que a eólica vai 

gerar energia principalmente nos momentos em que as hidrelétricas não estiverem gerando, 

evitando ainda a ociosidade do sistema. Outro benefício da eólica é a geração de empregos 

diretos e indiretos na implantação dos parques, dado que a indústria local é intensiva em mão-

de-obra. 

Segundo o Banco de Informações da Geração da ANEEL, a energia eólica representa 

apenas 1,30% da matriz energética brasileira, com 1,54 GW instalados (BIG 2012), 

representando uma tímida participação em relação a vários países europeus, Estados Unidos, 

China e Índia. Apesar disso, a América Latina apresentou o maior crescimento anual 

(113,3%) em energia eólica de todas as regiões do mundo graças ao Brasil e ao México em 

2009, após anos de estagnação. Em 2010, o crescimento da América Latina não foi grande em 

termos absolutos, mas representou aumento de 50% da capacidade instalada. Os Estados 

Unidos deixou de ser o líder mundial em capacidade instalada em 2010, passando a liderança 

à China. O objetivo dos Estados Unidos é atender 20% da demanda elétrica até 2030 com 

energia proveniente de eólica, para isso o governo concede créditos para estimular abertura de 

fábricas de aerogeradores e componentes para parques eólicos. Já a China, devido à prioridade 
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dada do governo de alcançar um suprimento de energia sustentável com base em fontes 

renováveis de energia, em 2010 passou a ser líder de mercado em capacidade eólica instalada, 

com 40.180 MW. Segundo o GWEC, 2010 terminou com 197.039 MW instalados em eólicas. 

Em 2009 e 2010, o governo brasileiro proporcionou leilões de energia dedicados a 

fontes alternativas de energia. O primeiro, em 2009, voltado exclusivamente para fonte eólica, 

que resultou na contratação de 1.805,7 MW, a um preço médio de venda de R$ 148,39/MWh.  

Com isso, será viabilizada a construção de 71 empreendimentos de geração eólica 

nas regiões Nordeste e Sul do Brasil. O segundo leilão de fontes alternativas realizado em 

agosto de 2010 proporcionou produtos: biomassa, eólica e PCH. Resultaram em 70 projetos 

de energia eólica, a um preço médio de venda de R$ 130,86/MWh e um montante de 2.047,8 

MW. Os preços praticados nos leilões mostram que a eólica passa a ser desmistificada, que 

pode ser uma alternativa energética para regiões como o Nordeste e o Sul do Brasil, sem a 

necessidade de subsídios. 

Estima-se que a expectativa é que até 2014/2015, o Rio Grande do Norte já esteja 

produzindo pelo menos três vezes a energia que consome, um legado que se reverterá em 

divisas para o estado caso o atual regime tributário para o setor seja modificado, orientando a 

cobrança do ICMS para quem produz a energia (na origem) e não para quem recebe a energia 

produzida. 

Entende-se que uma análise mais profunda de cenários para a formação da atividade 

eólia no Rio Grande do Norte se torna precarizada na medida em que ainda não há uma 

política clara para o setor de energia no estado, pois é desse ponto de partida que podemos 

analisar com mais desenvoltura as estratégias adotadas para inserir o estado nos caminhos da 

atração de indústrias fabricantes de peças e equipamentos que internalize a cadeia produtiva 

com empresas complementares, que seguem hoje rumo ao Ceará, a locomotiva do setor no 

Nordeste.  

O “espraiamento” das empresas em direção ao Rio Grande do Norte dependerá 

essencialmente da criação e melhoria de infraestrutura, engajamento na formação de mão-de-

obra qualificada e da redução de custos dos projetos com a disponibilidade de linhas de 

transmissão, que envolve a atuação direta do estado, que a partir de uma política clara para o 

setor de energia poderá formular projetos tecnicamente melhores e fechar parcerias 

adormecidas pela desarticulação do processo, contudo, o alcance dessa política dependerá do 

prévio conhecimento do setor, que primariamente se obtém levantando a cadeia produtiva no 

Rio Grande do Norte, a partir desse perfil, o estado terá um diagnóstico mais preciso e a 

política melhor orientada. 
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O trabalho teve como objetivo realizar um estudo exploratório a cerca da formação 

do pólo eólico potiguar à luz da teoria desenvolvimentista e dos pólos de crescimento. 

Observou-se que, de acordo com a teoria dos pólos, se a hipótese de dominação da 

região-pólo sobre as demais regiões estiver correta, conforme os estudos de Perroux, ao invés 

do efeito de expansão das externalidades positivas, deverá ocorrer um sensível aumento dos 

desequilíbrios entre elas, aumentando cada vez mais a distância entre as regiões atrasadas e as 

desenvolvidas. 

Até 2013, 61 parques eólicos serão instalados no RN, movimentando mais de R$8 

bilhões. A geração de energia eólica pode se tornar a maior fonte de arrecadação de ICMS do 

estado, isto dependerá da articulação entre os governos interessados na mudança tributária 

para a atividade. Uma ala do empresariado local aponta que seria este o único legado deixado 

pela atividade no estado, primeiramente por se tratar de uma atividade de alta tecnologia 

pouca empregadora na fase de operação das usinas, e segundo porque os royalties da eólica 

funcionam atualmente como acordos comerciais entre particulares, diferentemente dos 

royalties do petróleo repartidos entre os municípios em áreas de influencia. 

Assim, no tocante à luz da teoria desenvolvimentista, observa-se que a formação do 

pólo eólico potiguar, em relação ao movimento do capital, não ocorre simultaneamente no 

espaço. Pelo contrário, este movimento é bastante irregular e uma vez iniciado em 

determinados pontos tende a torná-los cada vez mais dinâmicos e concentrados.  

Nesse sentido, de acordo com os teóricos estudados, baseados em conceitos de 

polarização da produção e em economias externas, evidenciou-se a irregularidade do processo 

de crescimento e, portanto, a necessidade de intervenção estatal no mesmo, dada sua 

tendência à concentração setorial e espacial, pois uma vez estabelecidas vantagens ou 

desvantagens comparativas em determinados espaços econômicos, iniciam-se movimentos 

migratórios do capital e de outros fatores de produção, que são expressos na expansão ou na 

estagnação destes espaços. 

Como resultado do estudo, verificou-se que em virtude da fragilidade da estrutura 

produtiva potiguar e dos desequilíbrios apresentados pela concentração de capital no 

Nordeste, a atividade no estado, carece de uma maior intervenção estatal no sentido de 

assegurar uma base de desenvolvimento pautada no estudo e fortalecimento da cadeia 

produtiva local. 
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ANEXO A 
 

Tabela 24 - Fornecedores da Cadeia produtiva de energia eólica – Ceará 

 
 Segmento Empresas Site/email Contato Estado 

Se
rviço

s 

ABA engenharia abaengenheiros@uol.com.br (81) 9972-2584 PE 

ALUBAR www.alubar.net.br (51) 3328-7230 RS 

AMPLA www.ampla.com (21) 2613-7056 RJ 

ANDESA www.andesa.com.br (81) 3457-5734 PE 

AVABENS www.avabens.com.br  (85) 3268-4104 CE 

BONS VENTOS www.pgranziera@servitec.com.br  (85) 4005-9301 CE 

BRASILTRANS www.brasiltrans.com.br (11) 2498-3300 SP 

CAM juliocesar@cambr.com.br  (85) 9635-3990 CE 

CARMEHIL www.carmehil.com.br (85) 4008-6666 CE 

CONTROL 3 tecnologia leonarda@controltecnologia.com.br (85) 3094-5877 CE 

DUCOR www.ducor.com.br (85) 3224-3440 CE 

ECONERGY www.econergy.com.br (85) 4005-9098 CE 

EMBRASET www.embraset.com.br (19) 8159-0071 SP 

ENERCON www.enercon.ind.br (11) 2919-0911 SP 

ENERGO engenharia www.energo.eng.br (85) 9969-0018 CE 

ENGELT www.engelt.selt@uol.com.br (85) 3279-6330 CE 

ENGEMEP www.engemep.com.br (85) 3244-1330 CE 

ENGETRAN www.engetran.com.br (51) 3321-1088 RS 

ENGEVIS www.engevis@rce.neoline.com.br (81) 3074-1751 PE 

ENGINEERING www.engineering.com.br (11) 5505-2525 SP 

ENPECEL www.enpecel.com.br  (85) 3292-1263 CE 

FISHER www.fisherbrasil.com.br (19) 3522-7701 SP 

FUNDAÇÕES LTDA www.fundacoesltda.com.br  (85) 3244-4646 CE 

GBS hudsonengenharia22@hotmail.com  (85) 3246-0003 CE 

GEOBRASIL ronaldogomes@ufc.com.br (85) 3094-4458 CE 

GRANITO www.granito.com.br (85) 3215-7455 CE 

HLC sormany@hicbrasil.com.br (85) 9991-8798 CE 

HWM engenharia www.hwmengenharia.com.br (81) 3493-0929 PE 

IMPSA www.impsa.com  (81) 3087-9300 PE 

IMPSA Mendoza-AR ariel.constanzo@impsa.com  (54 261) 4131 300 ARG 

IMPSA São Paulo diego.donegasanches@impsa.com (11) 5511-4981 SP 

INFERENCIAL inferencial@terra.com.br  (85) 3086-4248 CE 

INOVAENERGY www.inovaenergy.com.br (85) 3263-3699 CE 

INSEL www.insel.com.br (86) 3223-8844 PI 

INTEREST www.interestengenharia.com.br (81) 32666-0059 PE 

KIRYUM www.kiryum.com.br  (85) 9165-1590 CE 

L&M engenharia www.lmengenharia.com.br (21) 9144-9002 RJ 

LAZAM/MDS www.mdsbr.com.br/lazam  (85) 3093-5106 CE 

LOMACON www.lomacon.com.br  (85) 3276-4620 CE 

MARPE www.marpe.com.br  (85) 3452-2944 CE 

MELQART www.melqart.com.br (85) 3461-1381 CE 

MERCURIUS www.mercurius.com.br  (85) 3388-5502 CE 
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MULTINER www.multiner.com.br (21) 2272-5533 RJ 

NORDSERVICE www.nordservice.com.br (81) 2119-2222 PE 

ÔMEGA www.omegagrupo.com.br (19) 3246-0100 SP 

PLANETA SOLAR www.planetasolar.com.br (84) 8823-2932 RN 

PROJEART www.projeart.ind.br (85) 3275-1220 CE 

RDV www.ider.org.br (85) 3247-6506 CE 

REFLORESTAR joseanthero@reflorestareucalipto.com.br (73) 3665-1039 BA 

RMS engenharia www.rmsengenharia.com.br (85) 3224-2715 CE 

ROCHAS jmonteriro@terra.com.br (85) 3226-0850 CE 

SERVIS segurança www.gruposervis.com.br (85) 3260-2088 CE 

SIIF énergies www.siif.com.br (85) 3266-5200 CE 

SOL Telecom www.soltelecom.com.br (85) 3234-0980 CE 

SOLIDA engenharia solida@bol.com.br (85) 9622-3512 CE 

STRUCTURALE www.structurale.com.br (85) 3241-2221 CE 

SUCESSO www.construtorasucesso.com.br  (86) 3216-2400 PI 

SUPER NOVA carlos.polacco@snex.com.br (85) 9955-4189 CE 

SV elétrica www.sveletrica.com (85) 3214-7924 CE 

SYNAPSIS www.synapsis-it.com  (21) 2613-7121 RJ 

TECNORD www.tecnord.com.br (85) 3491-6777 CE 

TOMÉ www.tome.com.br (11) 4355-6128 SP 

TRACTEBEL energia www.tractebelenergia.com.br (48) 9602-0128 SC 

WM construções wmcn@digizap.com.br (84) 3207-8899 RN 

TOTAL 64 Empresas 36 do Ceará 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pela ADECE 2010. 
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ANEXO B 

 

Tabela 25 - Fornecedores da Cadeia produtiva de energia eólica – Ceará 
 

Segmento Empresas Site/email Contato Estado/País 

Fab
rican

te
s 

AREVA www.areva.com.br (11) 3491-7005 São Paulo 

AREVA (Massapê) eugenio.eletrica@gamil.com  (88) 9206-6405 Ceará 

BRASTUBO www.brastubo.com.br (11) 3035-4933 São Paulo 

CEMEC www.cemec.com.br  (85) 4005-6666 Ceará 

COPPERSTEEL www.coppersteel.com.br (19) 3765-9808 São Paulo 

DELP www.delp.com.br (31) 3359-5555 Minas Gerais 

ERICO www.erico.com (11) 3623-4333 São Paulo 

FICAP masantos@ficap.com.br (81) 3361-5217 Pernambuco 

INELSA www.inelsa.com.br (85) 3371-9614 Ceará 

MILANO www.milano.ind.br  (48) 3438-2311 Santa Catarina 

PHELPS DODGE www.phelpsdodge.com.br (11) 3457-0329 São Paulo 

PIRATININGA www.mpn.com.br (81) 2125-5405 Pernambuco 

POSTES artec LTDA georgevieira@artec.com.br  (85) 3285-1555 Ceará 

PRYSMIAN www.prysmian.com.br (11) 4998-4138 São Paulo 

SCHNEIDER eletric www.schneider-eletric.com.br (85) 3308-8100 Ceará 

SUZLON www.suzlon.com (85) 3265-1308 Ceará 

TEC ALI www.tec-ali.com.br (11) 5928-4856 São Paulo 

WEG www.weg.net/br  (47) 3337-1000 Santa Catarina 

TOTAL 18 Empresas 6 do Ceará 
  Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pela ADECE 2010. 
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ANEXO C 

 

Tabela 26 - Fornecedores da Cadeia produtiva de energia eólica – Ceará 

Segmento Empresas Site/email Contato Estado/País 

H
o

te
laria 

DUNAS DE PARACURU www.hoteldunas@gmail.com (85) 3344-1965 Ceará 

ICARAIZINHO 

 

(88) 3636-4059 Ceará 

POUSADA CANOA www.pousadadacanoa.com.br  (85) 3344-1397 Ceará 

Total 3 Empresas 3 do Ceará 

  Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pela ADECE 2010. 
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ANEXO D 

 

Tabela 27 - Fornecedores da Cadeia produtiva de energia eólica - Ceará 

Segmento Empresas Site/email Contato Estado/País 

Ó
rgão

s G
o

ve
rn

am
e

n
tais 

AES ELETROPAULO www.aeseletropaulo.com.br (11) 2195-7187 São Paulo 

AES PORTO ALEGRE www.aessul.com.br (51) 3316-1501 Rio Grande do Sul 

AES URUGUAIANA www.aesbrasil.com.br (55) 8116-6641 Rio Grande do Sul 

AMN www.amn.org.br (85) 9981-0480 Ceará 

CCEE www.ccee.org.br 0800-10-0008 São Paulo 

SHESF www.shesf.org.br (81) 3229-2183 Pernambuco 

SHESF (Fortaleza COS) 
 

(85) 3499-2192 Ceará 

SHESF (Fortaleza Med) 
 

(85) 3499-2178 Ceará 

SHESF (Fortaleza Obra) 
 

(85) 3499-2250 Ceará 

SHESF (Recife LT) 
 

(81) 3229-2422 Pernambuco 

SHESF (Recife Projeto) 
 

(85) 3229-2419 Ceará 

SHESF (Recife) 
 

(81) 3229-3598 Pernambuco 

SHESF (Sobral III) 
 

(88) 3611-2984 Ceará 

COELCE www.coelce.com.br  (85) 3453-4166 Ceará 

CPOS www.cpos.sp.gov.br (11) 2139-0233 São Paulo 

CREA www.creace.org.br (85) 3453-5800 Ceará 

ELETROBRAS www.eletrobras.com (21) 2514-4589 Rio de Janeiro 

ONS Recife www.ons.org.br (81) 3227-8112 Pernambuco 

ONS Rio de Janeiro www.ons.org.br (21) 2203-9619 Rio de Janeiro 

SEINFRA www.seinfra.ce.gov.br  (85) 3101-3766 Ceará 

SEMACE www.semace.ce.gov.br  (85) 8742-9754 Ceará 

Total 21 Órgãos 10 no Ceará 
   Fonte: Elaboração do autor. Dados disponibilizados pela ADECE 2010. 
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ANEXO E 

 

Mapa 5 - Fornecedores da cadeia produtiva de energia eólica do Ceará 

 

 

v Fonte: Agência de desenvolvimento do estado do Ceará, ADECE 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO F 

 

Mapa 6 - Fornecedores da cadeia produtiva de energia eólica do Ceará 

 

 
Fonte: Agência de desenvolvimento do estado do Ceará, ADECE 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ANEXO G 

 

Mapa 7 - Fornecedores da cadeia produtiva de energia eólica do Ceará 

 
Fonte: Agência de desenvolvimento do estado do Ceará, ADECE 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO H 

 

Mapa 8 - Fornecedores da cadeia produtiva de energia eólica do Ceará 

 
Fonte: Agência de desenvolvimento do estado do Ceará, ADECE 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 

 

Mapa 9 - Fornecedores da cadeia produtiva de energia eólica do Ceará 

 
Fonte: Agência de desenvolvimento do estado do Ceará, ADECE 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO J 

 

Mapa 10 - Fornecedores da cadeia produtiva de energia eólica do Ceará 

 
Fonte: Agência de desenvolvimento do estado do Ceará, ADECE 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO K 

 

Mapa 11 - Fornecedores da cadeia produtiva de energia eólica do Ceará 

 
Fonte: Agência de desenvolvimento do estado do Ceará, ADECE 2010. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


