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RESUMO 

 

O desenvolvimento econômico durante todo transcorrer da história da humanidade 
esteve envolvido diretamente à produção de energia e indiretamente a quantidade 
de água disponível no planeta. Culturalmente a água sempre foi pensada como 
abundante; no entanto, nos últimos anos, essa cultura vem sendo substituída pela 
escassez. Como a matriz energética brasileira é centrada na geração de energia 
hidrelétrica essa escassez passou a ser um problema econômico que necessita de 
alternativas para amenizar os impactos dessa situação. Nesta perspectiva 
objetivou-se estudar os impactos da crise hídrica e da geração de energia eólica no 
desenvolvimento do estado da Bahia. Metodologicamente o estudo pode ser 
considerado qualitativo e descritivo em relação aos fins e bibliográfico no que diz 
respeito aos meios. Foram utilizados dados primários de agencias nacionais, 
regionais e mundiais de energia para aumentar a consistência das informações 
coletadas e do trabalho como um todo. Os resultados apresentados em formato de 
seções evidenciam a estrutura do sistema setorial de energia eólica em torno de 
uma série de instituições públicas, autarquias, associações de pesquisa e outros 
que demonstram crescente interesse no desenvolvimento neste setor. Os dados 
apresentados em formato de mapas e quadros indicam, ainda, a quão promissora 
está à produção de energia eólica no país diante da crise hídrica. Conclusivamente 
é possível verificar ao término da leitura das seções que a crise hídrica intensificou 
vantajosamente a implantação de parques eólicos em regiões promissoras do 
nosso país, em especial no Estado da Bahia. O desenvolvimento elétrico neste 
estado acabou sendo impulsionado positivamente pelo fato de possuir ventos 
suficientes para atender aproximadamente um terço de todo consumo no interior do 
estado da Bahia. 
 

Palavras chaves: 1. Energia Eólica. 2. Energia elétrica 3. Fontes alternativas. 4. 
Recursos hídricos 5. Impacto ambiental. 
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ABSTRACT 
 
 

Economic development throughout the history of mankind has been directly 
involved in the production of energy and indirectly the amount of water available on 
the planet. Culturally water has always been thought of as abundant; However, in 
recent years, this culture has been replaced by scarcity. As the Brazilian energy 
matrix is centered on hydroelectric power generation, this shortage has become an 
economic problem that needs alternatives to mitigate the impacts of this situation. 
The objective of this study was to study the impacts of the water crisis and the 
generation of wind energy in the development of the state of Bahia. 
Methodologically the study can be considered qualitative and descriptive in relation 
to the purposes and bibliographical with regard to means. Primary data from 
national, regional and global energy agencies were used to increase the 
consistency of the information collected and the work as a whole. The results 
presented in section format show the structure of the sectoral wind energy system 
around a series of public institutions, local authorities, research associations and 
others that show growing interest in development in this sector. The data presented 
in the form of maps and charts also indicate how promising the wind energy 
production in the country is in the face of the water crisis. It can be concluded at the 
end of the reading of the sections that the water crisis has advantageously 
intensified the implementation of wind farms in promising regions of our country, 
especially in the State of Bahia. Electrical development in this state was positively 
driven by the fact that it had enough wind to supply approximately one-third of all 
consumption in the state of Bahia. 
 
 
 
Key words: 1. Wind Energy. 3. Electric Power. 3. Alternative Sources. 4. Water 

Resources. 5. Environmental Impact. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento econômico durante todo o transcorrer da história da 

humanidade esteve envolvido à produção e disseminação de energia 

(NASCIMENTO; MENDONÇA; CUNHA, 2012). 

O uso predominante de recursos naturais não renováveis (petróleo, carvão, 

gás natural e urânio) pelas matrizes energéticas para a produção e consumo de 

energia tem gerado inúmeros efeitos negativos ambientais, tais como as emissões 

de gases de efeito estufa e poluentes locais que acabam colocando em risco, em 

longo prazo, a sustentabilidade do planeta (GOLDEMBERG; LUCON, 2007).  

A preocupação com as mudanças climáticas e os esforços para a redução 

das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), a partir da assinatura do Protocolo 

de Kyoto, em 1997, levaram à busca por alternativas que pudessem suprir as 

necessidades econômicas e, ao mesmo tempo, gerar menos impactos ambientais 

decorrentes do uso desses recursos naturais (SIMAS; PACAS, 2013).   

Alguns estudos relatam que os efeitos provocados por esses padrões de 

produção e consumo de energia têm levado as sociedades, empresas e instituições 

públicas a pensar de forma mais intensiva sobre questões relacionadas à 

sustentabilidade em diferentes perspectivas tais como a econômica, social e 

ambiental na procura de uma nova forma de desenvolvimento, pautada pelo 

,desenvolvimento sustentável, conforme estabelecido pela Brundtland Comission1 

(BARBIERI, 2007; BLACKBURN, 2007; ELKINGTON, 2012).  

Sendo assim, vieram à tona discussões no que diz respeito à importância do 

papel da energia na indução de desenvolvimento que, contemporaneamente, 

apontam para a possibilidade de países criarem vantagens competitivas em 

decorrência do dinamismo tecnológico com que usam seus recursos energéticos, 

tendo em vista a busca por emparelhamento a países desenvolvidos (PÉREZ, 

2010). 

Seguindo essa linha de pensamento uma série de alternativas em relação à 

geração de energia vem sendo desenvolvidas ao longo dos últimos anos utilizando 

                                                 
1Em 1983 foi criada pela Assembléia Geral da ONU a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, que foi presidida por Mansour Khalid e Gro Harlem Brundtland que na época era 
a primeira-ministra da Noruega, a comissão recebeu o nome da primeira ministra. E tem a função de 
reexaminar as questões críticas relativas ao meio ambiente e reformular propostas realísticas para 
abordá-las; e de propor novas formas de cooperação internacional nesse campo de modo a orientar 
as políticas e ações no sentido de fazer as mudanças necessárias e dar a indivíduos, organizações 
voluntárias, empresas, institutos e governos uma maior compreensão dos problemas existentes, 
auxiliando-os e incentivando-os a uma atuação mais firme. 
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recursos naturais renováveis tais como a da radiação solar, das marés, eólica e 

hidrelétrica; levando em consideração questões ambientais, tecnológicas, políticas 

e sociais, como a geração de energia hidroelétrica, termoelétrica, biomassa, de 

marés, eólica e a solar (EPE, 2007; MARTINS; GUARNIERI; PEREIRA, 2008; 

BRASIL, 2010). Desde o final da segunda guerra mundial (1939 – 1945) a energia 

hidrelétrica tornou-se a principal fonte de geração de energia elétrica no país e 

permanece sendo até os dias atuais. 

No entanto, nos últimos anos o país vem sofrendo com a crise hídrica. 

Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA) desde 2012, observa-se uma 

gradativa e intensa redução nos índices pluviométricos em algumas regiões do 

País (ANA, 2014). Esse fenômeno climático tem prejudicado de forma significativa 

a oferta de água para o abastecimento público, especialmente no semiárido 

brasileiro e os setores que dependem do armazenamento da água para se 

viabilizarem operacionalmente, como é o caso do setor de irrigação e o de energia 

hidrelétrica (principal matriz energética do País) também estão sendo afetados pela 

falta de chuvas e pelo menor volume de água armazenado nos reservatórios (ANA, 

2014).  

Essa redução nos reservatórios chegando às vezes até ao volume morto, 

tornou mais cara a oferta de energia elétrica à sociedade; sendo necessário que a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) tivesse que implantar um novo 

sistema de cobrança chamado de bandeiras tarifárias, que altera o valor pago nas 

contas pelo consumo de energia elétrica de acordo com a fonte de geração de 

energia. Com essa nova sistemática, quando existe a necessidade de acionamento 

de usinas térmicas para o abastecimento, devido ao baixo nível dos reservatórios, 

passa a vigorar a bandeira amarela ou vermelha, que eleva o valor da conta para 

os consumidores finais. Na bandeira amarela o acréscimo é de R$ 1,50 a cada 100 

quilowatts-hora (kWh) consumidos e na bandeira vermelha, chega a R$ 3,00 a 

mais por 100 kWh (ANA, 2014; LAPORTA, 2015). 

Perante este panorama, a energia eólica vem despertando e muito a 

atenção de diversos investidores nas últimas décadas (SIMAS; PACAS, 2013) e 

por conta da crise financeira de 2008 a Europa e os Estados Unidos, que eram os 

principais mercados para essa tecnologia na época, sofreram uma queda no 

mercado de energia eólica; fato este que proporcionou uma oportunidade aos 
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mercados emergentes pelo fato das grandes empresas terem que procurar novos 

mercados para investir, como foi o caso do Brasil (SIMAS; PACAS, 2013). 

Diante do exposto, a presente pesquisa objetivou descrever os impactos da 

crise hídrica e da geração de energia eólica no desenvolvimento elétrico do Estado 

da Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

Avaliar os impactos da crise hídrica e da geração de energia eólica no 

desenvolvimento elétrico do Estado da Bahia. 

 

2.2. Específicos 

 Estudar a geração de energia elétrica; 

 Descrever o potencial hidrelétrico do país e do estado da Bahia; 

 Descrever os impactos causados pela implantação de Usinas Hidrelétricas; 

 Descrever sobre a crise hídrica; 

 Relacionar os impactos da crise hídrica; 

 Descrever as oportunidades promovidas pela crise hídrica; 

 Descrever o potencial eólico do país e do estado da Bahia e 

 Relacionar os impactos socioambientais. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Esta dissertação foi desenvolvida como uma pesquisa básica quanto à 

natureza; qualitativa em relação à forma de abordagem do problema; descritiva em 

relação aos fins da pesquisa; com características bibliográficas quanto aos 

procedimentos; com base em material já elaborado, uma vez que os tipos de 

instrumentos utilizados foram às fontes bibliográficas e fontes secundárias de 

dados; permitindo atingir a finalidade de ampliar e explicar ideias, com o objetivo de 

proporcionar uma visão global, do tipo aproximativo, sobre o tema central desta 

pesquisa (GIL, 2008).  

Considerando a complexidade dos fenômenos sociais, a abordagem 

qualitativa, diferentemente da pesquisa experimental, que segue um padrão fixo de 

pesquisa e tem passos específicos para a comprovação do conhecimento, a 

pesquisa qualitativa parte da compreensão de que a realidade é contraditória e 

fluente, e do entendimento de que depende também das concepções do 

pesquisador (CHIZZOTTI, 1995). Ainda em 2006 a pesquisadora André salientou 

essa possibilidade, afirmando que técnicas diferenciadas de coleta de dados 

podem compor esse tipo de abordagem. 

Com a pesquisa descritiva foi possível registrar, analisar e correlacionar 

fatos ou fenômenos, bem como descobrir a frequência com que os fenômenos 

ocorreram, sua natureza, características, causas, relações e conexões, seguindo 

as ideias propostas por Barros e Lehfeld (1990, p. 28).  

 Para efetivar o projeto foram utilizadas as estratégias da pesquisa 

documental, bibliográfica e de levantamento, através de informações e dados 

oriundos de diversos recursos técnicos. Segundo Cellard (2008), a análise 

documental favorece a observação do processo de maturação ou de evolução de 

indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, 

práticas, entre outros. Sobre o conceito de documento Apolinário (2009), apresenta 

como qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma 

unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. Incluem-se nesse 

universo os impressos, documentos digitais, manuscritos, registros audiovisuais e 

sonoros, as imagens, dentre outros. 
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 O propósito da pesquisa bibliográfica é o de ser desenvolvida mediante 

material já elaborado, principalmente livros e artigos científicos (GIL, 2008). Através 

das diversas análises conceituais e abordagens teóricas sobre o problema aqui 

apresentado, o que permitiu compor um quadro referencial para orientar os 

caminhos percorridos para o desenvolvimento e finalização desta pesquisa. 

 Mesmo não tendo um caráter quantitativo, a pesquisa fez uso dos elementos 

da estatística para avaliar valores expressos pesquisados, comparar dados e obter 

conclusões correspondentes ao que foi coletado. Nesta perspectiva, Barros et. al., 

(2003), afirmam que determinados objetos e problemas de pesquisa, dado seu 

caráter contextual, complexo e multicausal, podem ser menos controlados e 

necessitam de métodos e técnicas diferenciadas de investigação. 

 Diante disso, esta pesquisa foi desenvolvida em três etapas: a primeira 

etapa (a) incidiu na coleta de informações básicas e avançadas sob as temáticas: 

crise hídrica e geração de energia, especificamente a eólica; permitindo uma 

análise mundial, nacional e envolvendo destacadamente o estado da Bahia; nas 

seguintes bases de dados: Ministério de Minas e Energia (MME), Superintendência 

de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS) e Sistema Interligado Nacional (SIN), Agencia Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), Sociedade Federativa Brasileira (SFB), Associação Brasileira de 

Energia Eólica (ABEEólica), Sociedade Brasileira de Planejamento Energético 

(SBPE), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Informação (SECTI), Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), Agencia Nacional de Águas (ANA) e artigos indexados nas bases de dados 

Periódicos Capes, MEDLINE,  e Scielo; durante o período de 1980 a 2016, nos 

idiomas português, inglês ou espanhol. 

 A segunda etapa (b) constou da organização do material selecionado e 

análise dos dados coletados; estes foram reunidos em categorias diferentes, 

compilados, analisados e posteriormente transformados em informação que foi 

utilizada na confecção da terceira etapa.  

 Já a terceira etapa (c) compreendeu a confecção propriamente dita deste 

manuscrito, ao distribuir essas informações em formato de seções contendo os 

resultados e a discussão no formato a seguir: Seção 1 – abarca a introdução, os 

objetivos (geral e específicos), bem como os materiais e métodos escolhidos e 

utilizados para seu desenvolvimento; Seção 2 – relaciona as informações 
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coletadas dos diferentes tipos de base de dados a respeito da geração de energia 

elétrica (no mundo, no Brasil e com destaque ao estado da Bahia) e dos diferentes 

tipos e fontes de energia; apresentando ainda mapas e quadros contendo esses 

dados analisados e comparados em diferentes períodos; Seção 3 – descreve os 

aspectos mundiais, nacionais e no estado da Bahia para geração de energia 

hidrelétrica; apresenta o ranking de geração hidroelétrica no mundo; apresentando 

estes dados analisados em formato de mapas e quadros, indicando ou 

comparando em diferentes tempos; Seção 4 – abarca a temática a respeito da 

crise hídrica, suas consequências e possíveis oportunidades relacionadas ao 

desenvolvimento elétrico; apresentando ainda mapas e quadros contendo esses 

dados analisados e comparados em diferentes períodos; Seção 5 –descreve 

sucintamente a respeito dos novos recursos tecnológicos e naturais para geração 

de energia elétrica; bem como uma pequena descrição a respeito das inovações 

em relação as novas tecnologias para a geração de energia eólica; Seção 6 –

envolve a Energia Eólica nos aspectos mundiais, nacionais e no estado da Bahia, 

demonstrando a capacidade contratada e a instalada; apresenta o ranking de 

geração eólica, mapas contendo o potencial eólico anual e o sazonal, discorre a 

respeito da velocidade e o regime dos ventos e as inovações em relação à Energia 

Eólica; apresenta ainda mapas e quadros contendo esses dados analisados e 

comparados em diferentes períodos; Seção 7 – faz menção aos impactos 

promovidos pela construção de usinas hidrelétricas e/ou implantação de parques 

eólicos, bem como pelo uso de energias não renováveis para a produção de 

energia; Seção 8 – apresenta as considerações finais construídas pelo autor e por 

último está a Seção 9 – que apresenta a relação das referências consultadas para 

a elaboração deste manuscrito, finaliza apresentando a normatização assim como 

os documentos anexos necessários para a confecção desta Dissertação. 
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4. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

Tratar da evolução do conceito de energia integrada à própria evolução do 

conceito de matéria, não é algo difícil de realizar principalmente pela relação muito 

próxima que hoje concebemos entre matéria e energia. É importante observarmos 

que, apesar da existência de cálculos e de uma quantificação matemática, os 

conhecimentos científicos deixados pelas civilizações do mundo antigo mostraram 

que a descrição dos fenômenos da natureza (da phisis) era efetuada deforma 

discursiva, sem a aplicação de uma linguagem matemática, e normalmente 

justificada pelos poderes dos deuses e de seres mitológicos. O deus Zeus (Figura 

1) da mitologia grega, “o pai dos deuses e dos humanos”, simbolizava uma ordem 

racional, era o brilho e a luz para as coisas do mundo, que poderia na certa ser 

denominado, na concepção mítica daquela época, de Deus Energia (ORNELLAS, 

2006). 

 

Figura 1. O Deus Zeus da mitologia grega que representava a luz e o brilho. Fonte: Google 
Imagens, 2017. 
 

Para Aristóteles (Figura 2), energia na terminologia grega “energeia”, 

significa ato (força algo que atua, transforma e movimenta); na tentativa de uma 

melhor compreensão há a necessidade de usar uma palavra oposta, “dinamis”, que 
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significa potência. Nestes dois termos reside à base do problema mais importante 

da física aristotélica. A potência (“dinamis”) significa possibilidade, potencialidade, 

capacidade de ser ou não ser, ou capacidade de transformação, de mudança, de 

variação, enquanto o ato (“energeia”) significa a realidade, a perfeição a efetivação 

do ser, um estado estacionário, um aprimoramento do ser, um lugar natural a todo 

o ser. A potência e o ato são termos correlatos desenvolvidos para serem usados 

de forma associada. Aplicando estes dois termos na questão do relacionamento 

entre matéria e forma segundo Aristóteles, a matéria é a potencialidade pura, 

“dinamis”, que vem realizada de virtudes da “energeia”, quando passa ao ato da 

forma (ORNELLAS, 2006). 

 

Figura 2. Aristóteles. Fonte: Google Imagens, 2017. 

 

São muitas as formas de energia e entre elas podemos citar a energia 

mecânica, a térmica, geotérmica, radiante, nuclear, elétrica. Sendo que, a energia 

elétrica é considerada a melhor forma energética que pode ser transmitida de um 

lugar para outro e ainda ser transformada em outra forma de energia disponível na 

atualidade (ORNELLAS, 2006). 

Neste exato momento, torna-se importante que o significado das principais 

unidades que serão discutidas ao longo desta dissertação. Neste sentido, convém 

mencionar que: (1) Joule (J) é uma unidade de energia e trabalho no Sistema 

Internacional de Unidades (SI), que representa o trabalho necessário para exercer 

uma força de 1 Newton (N) por 1 metro (N.m); (2) Watt (W) é uma unidade de 

potência(energia produzida ou consumida por unidade de tempo), que representa a 

transferência de 1 Joule durante 1 segundo e (3) Watt-hora (Wh) é quantidade de 
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energia utilizada para alimentar uma carga com potência de 1 W pelo período de 1 

h.  

Segundo Leão et al., (2011) o crescimento da economia e o populacional 

mundial nos países em desenvolvimento implicam, necessariamente, no aumento 

da produção e no consumo da energia elétrica. Em seu estudo ele apresenta o 

gráfico de barras contendo o crescimento da geração mundial de eletricidade 

utilizando um recurso natural não renovável (petróleo) na figura do combustível, 

nos anos de 2006, e sendo estimado para os anos de 2010, 2015, 2020, 2025 e 

2030; sendo possível visualizar uma estimativa de crescimento superior a 50% na 

produção mundial de eletricidade sem seguir os conceitos de desenvolvimento 

sustentável (Figura 3 e 4). 

 

 

Figura 3. Apresenta o gráfico de barras contendo o crescimento da geração mundial de eletricidade 
por combustível no ano de 2006, e sendo estimado para os anos de 2010, 2015, 2020, 2025 e 2030. 
Fonte: Internatinal energy outlook (2006).  
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Figura 4. Apresenta a evolução da produção de energia primária no Brasil durante o período de 
1970 a 2010. Fonte: EPE, Ministério das Minas e Energia (2011). 
 

Na geração de energia elétrica uma tensão alternada é produzida, a qual é 

expressa por uma onda senoidal, com frequência fixa e amplitude que varia 

conforme a modalidade do atendimento em baixa, média ou alta tensão. Essa onda 

senoidal propaga-se pelo sistema elétrico mantendo a frequência constante e 

modificando a amplitude à medida que trafega por transformadores (Figura 5). 

Existem vários meios de produzir energia elétrica, cada qual com suas vantagens e 

desvantagens econômicas e ambientais. No sistema apresentado na figura 5 os 

consumidores conectam-se ao sistema elétrico e recebem o produto e o serviço de 

energia elétrica (LEÃO et al., 2011). 
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Figura 5. Apresentação da estrutura básica de um sistema elétrico. Fonte: GTD – Geração, 
Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. LEÃO et al., 2011.  

 

4.1. No Mundo 

 A eletricidade está em tudo que nos cerca e com o passar dos anos os 

cientistas e engenheiros encontraram meios cada vez mais eficientes para o 

aproveitamento da eletricidade. De um pente friccionado aos dínamos de uma 

enorme usina geradora de eletricidade; da primeira linha telegráfica ao rádio, por 

exemplo, podemos encontrar os grandes aspectos históricos da eletricidade e da 

mesma forma em relação a energia elétrica (LEÃO et al., 2011). 

 Seguindo nessa linha de raciocínio, pode-se averiguar que o mundo está 

enfrentando barreiras relacionadas à produção de energia; primeiramente pela 

instabilidade e as altas taxas no fornecimento de energia (produzida, em sua 

maioria, por recursos naturais não renováveis) e segundo pelos danos ambientais 

causados por esse tipo de produção (LEÃO et al., 2011). 

Segundo a Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (2012) a busca 

por fontes alternativas de energia está entre os produtos mais cobiçados do 

mundo. O alto custo da produção de energia, a demanda sempre crescente e os 

desafios do desenvolvimento com sustentabilidade promovem um grande interesse 
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dos países em desenvolver equipamentos inovadores para a geração de 

eletricidade e que possam contribuir para a redução da dependência do uso de 

combustíveis fósseis, no intuito de atingira energia limpa. 

Em 2011, o Ministério de Minas e Energia (MME) apresentou o Anuário 

estatístico de energia elétrica e de lá foram extraídas as figuras abaixo que 

apresentam o panorama internacional da geração de energia no mundo e suas 

emissões de gases de efeito estufa (Figuras de 6 a 14) durante o período de 2004 

a 2008. 

 

Figura 6.  Apresentação da capacidade instalada de geração elétrica por região no mundo (GW), 
durante o período de 2004 a 2008. Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2008; 
Elaboração: EPE, 2007. 

 

 

Figura 7. Apresentando a capacidade instalada de geração elétrica no mundo – 10 maiores países 
(GW), durante o período de 2004 a 2008. Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2008; 
Para o Brasil, dados do Balanço Energético Nacional (BEN) Elaboração: EPE, 2007.  
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Figura 8. Apresentação da geração elétrica por região no mundo (TWh), durante o período de 2004 
a 2008. Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2008; Elaboração: EPE, 2007. 

 

 Ao serem analisados os dados das figuras 6 a 8 é possível constatar que a 

região no mundo que apresenta a maior capacidade instalada de geração de 

energia elétrica é a Ásia e Oceania, seguida pelos EUA e para este quesito o Brasil 

encontra-se em nono lugar no período de 2004 a 2008. 

 O mesmo acontece ao ser analisada a geração de energia elétrica por 

região no mundo (Figuras 9 e 10) sendo constatado que a Ásia e Oceania 

obtiveram um crescimento exponencial que chega a mais de 200% em 2008, 

assumindo o ranking mundial passando à frente da América do Norte e demais 

regiões. 
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Figura 9. Apresentação da geração elétrica por região no mundo (%), ano base 1980. Fonte: U.S. 
Energy Information Administration (EIA), 2008; Elaboração: EPE, 2007. 
 

 
 

Figura 10. Apresentação da geração elétrica por região no mundo (%), ano base 2008. Fonte: U.S. 
Energy Information Administration (EIA), 2008; Elaboração: EPE, 2007. 
 

 A geração de energia nos anos 1980 era predominantemente térmica 

convencional e manteve-se assim até 2008, como pode ser comprovado nos dados 

apresentados nas figuras 11 e 12. Sendo importante um detalhe que deve ser 

salientado, ao se observar que a geração de energia elétrica utilizando fontes 



 39 

renováveis apresenta um crescimento expressivo ao compararmos o mesmo 

período (1980 e 2008), principalmente no que diz respeito à energia eólica. 

 

Figura 11. Apresentação da geração elétrica por fonte no mundo (%), ano base 1980. Fonte: U.S. 
Energy Information Administration (EIA), 2008; Elaboração: EPE, 2007. 

 

 

Figura 12. Apresentação da geração elétrica por fonte no mundo (%), ano base 2008. Fonte: U.S. 
Energy Information Administration (EIA), 2008; Elaboração: EPE, 2007. 
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 Em 2008, o EUA apresentava a maior geração de energia elétrica no mundo 

(21,6%) e o Brasil enquanto isso ocupava o nono lugar no ranking mundial (2,4%), 

ficando à frente apenas da Coréia do Sul (2,2%) como pode ser visto na Figura 13. 

 Já em caráter de emissões de Gases Efeito Estufa (GEE), no ano de 2006 a 

China foi o país que produziu os índices mais altos de GEE (Mt.CO2 = 3.000) no 

intuito de alcançar o segundo lugar no ranking de geração elétrica no mundo, 

ficando em segundo lugar na emissão desses gases os EUA (Mt.CO2 = 2.690) e o 

Brasil em último lugar com uma emissão de Mt.CO2 = 26. 

 

Figura 13. Apresentação da geração elétrica no mundo - 10 maiores países (%). Ano base 2008. 
Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2008; Elaboração: EPE, 2007. 
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Figura 14. Apresentação das emissões de GEE na geração elétrica em 2006 - países selecionados. 
Ano base 2006.  Fonte: EPE, 2007. 

 
A China apesar de apresentar a maior produção de eletricidade no mundo 

nos dias atuais, assim como possui o maior censo demográfico do mundo, 

surpreendentemente, não é o maior consumidor de energia elétrica no mundo 

assumindo a 59ª posição neste ranking e deixando a primeira posição para a 

Islândia, com o maior consumo per capita no mundo segundo IndexMundi (2014a). 

O Brasil, nesta categoria, encontra-se na 84ª posição. 

Em 2014a, o IndexMundi apresentou a distribuição total de eletricidade anual 

gerada no Mundo e expressa em quilowatt-hora; como pode ser visto no mapa 

abaixo (Figura 15). 
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Figura 15. Mapa mundial apresentando o total de eletricidade gerada no ano de 2014 e expressa em 
quilowatt-hora. A discrepância entre a quantidade de eletricidade gerada e a quantidade consumida é 
contabilizada como perda de transmissão e distribuição. Quanto mais escura a tonalidade do azul 
maior será a produção de energia elétrica; logo se pode constatar que a China está em primeiro lugar 
no ranking de produção de eletricidade no mundo. FONTE: IndexMundi, 2014a. 

 

A China dentre todos os países no mundo é o que vem crescendo 

exponencialmente e em destaque em relação à produção de energia nos últimos 
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anos. Assumindo e mantendo a primeira colocação pela maior produção de 

eletricidade em bilhões de kWh como pode ser visto na figura abaixo (Figura 16): 

 

 
Figura 16. Apresentação da produção de energia elétrica em ordem decrescente dos trinta 
primeiros países do Mundo com maior produção anual de eletricidade, expressada em quilowatt-
hora. FONTE: IndexMundi, 2014b. 

 

Podemos ver também que ser o maior gerador de energia não, 

necessariamente, significa ser o maior consumidor per capta de energia elétrica. 

Os mapas abaixo apresentam a população total (Figura 17) de cada país e o 

consumo de eletricidade per capita conforme cada país (Figura 18).  
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Figura 17. Mapa mundial apresentando o censo populacional mundial, gerado a partir de uma 
estimativa do U.S. Census Bureau como base em estatística dos censos da população, estatísticas 
vitais, sistemas de registro de nascimento e morte, ou inquéritos por amostragem referentes ao 
passado recente e em suposições sobre as tendências futuras. A população total apresenta uma 
medida global do impacto potencial do país no mundo e dentro de sua região. Nota: desde 1993, as 
estimativas demográficas em alguns países (principalmente africano) explicitamente levam em 
conta os efeitos do crescente impacto do HIV / AIDS. Ano de referência: 2014. FONTE: IndexMundi, 
2014c. 
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Figura 18. Mapa mundial apresentando o consumo anual de eletricidade per capita; nele pode-se 
conferir que o consumo varia conforme o país. A cor azul mais forte, mais escura, corresponde com 
a maior magnitude do indicador = maior valor. Sendo destacados os maiores produtores de energia 
elétrica e a sua posição no ranking mundial de consumo. O destaque para a Islândia se dá pelo fato 
de estar como o país que apresenta o maior consumo de eletricidade per capita no mundo. Ano de 
referência: 2014. FONTE: IndexMundi, 2014d. 
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4.2 No Brasil 

 

O Brasil ao final do século XIX possuía uma participação na produção de 

eletricidade sem grandes repercussões como fonte de energia; a atividade 

econômica de maior peso neste período era a do setor agrário. Com o início da 

industrialização, fatores como concentração da população em centros urbanos e o 

surgimento de uma classe média impulsionaram seu uso. A partir de 1920, o 

número de usinas hidroelétricas instaladas no Brasil aumentou de forma constante. 

Seguindo uma tendência mundial, durante as décadas de 1940 e 1950, as usinas 

passaram a ser cada vez maiores a fim de reduzir os custos de instalação e de 

geração. A concentração do setor nas mãos de poucas empresas privadas dava-

lhes poder para cobrar caro e influir nas diretrizes de crescimento econômico do 

país (COIMBRA, 2013). 

Segundo a Aneel (2012), o Brasil conta com mais de mil usinas hidrelétricas 

espalhadas pelo território nacional, que juntas produzem mais de 65% da energia 

do país seguida pela energia Térmica (27,12%) (Figura 18). O que é um contraste 

em relação ao que acontece no mundo; segundo a Agência Internacional de 

Energia (EIA), cerca de 80% de toda a matriz energética global advém dos três 

principais combustíveis fósseis: Petróleo, Carvão Mineral e Gás Natural. Esse 

percentual se reduz para 56,8% quando analisamos apenas o território brasileiro.  

As fontes renováveis participam em média com apenas 13% (Figura 19 a 21) 

da matriz energética dos países industrializados e o percentual cai para 6% entre 

as nações em desenvolvimento. 
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Figura 19. Gráfico de pizza apresentando a capacidade instalada da matriz 
energética brasileira, ano de referência 2014. Fonte: ANEEL/ABEEólica, 2014. 
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Figura 20. Apresenta a composição da matriz de geração de energia e a oferta de 
energia elétrica no Brasil, nos anos de 2012, 2013 e comparando no Brasil e no 
Mundo o período de 1973 e 2013. Fonte: Banco de informações de Geração - 
Aneel, 2013. 
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Figura 21.  Apresenta a produção de energia no século 20 que era, predominantemente, pelo uso 
de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás) que representam ainda no início do século 21, 
cerca de 80% de toda a energia produzida no mundo. Fonte: GOLDEMBERG, 2009. 

 

A opção brasileira pelo modelo hidrelétrico se deve à existência de grandes 

rios de planalto, que são alimentados por chuvas tropicais abundantes e constituem 

uma das maiores reservas de água doce do mundo. Além disso, a energia 

hidrelétrica é, em geral, mais barata no aspecto operacional e emite menos CO2 

que as termelétricas (ANEEL, 2012). 

Porém, os aproveitamentos hidráulicos para grandes e médias usinas 

sofrem impactos significativos nos custos de transmissão por estarem localizados 

cada vez mais distantes dos grandes centros. Além disso, devido aos impactos 

socioambientais, as usinas hidrelétricas estão sujeitas a restrições para obter o 

licenciamento (ANEEL, 2012).  

 Em segundo lugar na matriz energética brasileira estão às usinas 

termelétricas, que ganharam importância como complementação da matriz 

hidráulica, especialmente a partir do final da década de 90. Há ainda um 

significativo percentual de energia importada formada, principalmente pela energia 

correspondente à parcela paraguaia gerada em Itaipu (ANEEL, 2012). 

As termelétricas também têm participação considerável na matriz energética 

brasileira, representando 25% da geração. Apesar de tudo isso, 6% da energia 

elétrica nacional são importados de países da América Latina, principalmente da 

parcela paraguaia da Usina Hidrelétrica de Itaipu (PR). 
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Segundo a Aneel, em 2012 o Brasil operava 2.700 empreendimentos 

de geração de energia, com capacidade instalada total aproximado de 128 

mil Kw (Figura 22) e tendo em seu Balanço Energético Nacional (2013) a 

geração de energia hidrelétrica com aproximadamente 77% do total gerado 

(Figura 23), assim como a matriz de consumo final de energia nos anos de 

1973 e 2006 (Figura 24). 

 

Figura 22. Quadro apresentando os tipos de empreendimentos de geração de energia em operação 
no Brasil e a capacidade instalada para cada um dos recursos naturais utilizados. FONTE: Aneel, 
2012. 
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Figura 23. Gráfico de pizza apresentando o Balanço Energético Nacional, ano base 2012; FONTE: 
EPE – Empresa de Pesquisa Energética, 2012. 

 

 

Figura 24. Matriz de consumo final de energia nos anos de 1973 e 2006. Fonte: IEA, 2008. 

 

Já em 2016 o Brasil registrou o recorde anual de nova capacidade 

instalada de geração de energia; até o mês de dezembro do mesmo ano 

foram adicionados ao sistema elétrico nacional 9.526 MW, maior valor desde 

o início da série histórica, em 1998. Para 2017, está previsto um incremento 

de 7.120 MW de capacidade instalada (ANEEL, 2017). 

Durante 2016, a fonte que mais cresceu, em números absolutos, foi a 

de grandes usinas hidrelétricas, com um incremento aproximado de 5.000 

MW, representando 53% do total. A segunda fonte com maior capacidade 

instalada acrescida foi à eólica, com 2.564 MW, 27% do total da capacidade 

instalada em 2016, até novembro. A fonte eólica, no ano, teve um aumento 

superior a 20% com relação à capacidade instalada em 2015. Até dezembro 
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de 2016, havia 10.092 MW nas usinas eólicas em operação. O estado do 

Rio Grande do Norte foi o que mais contribuiu para o incremento da potência 

eólica instalada no país, com cerca de 920 MW, seguido pelo Ceará, com 

acréscimo de aproximadamente 600 MW, e o estado da Bahia, com 520 MW 

incrementados (ANEEL, 2017). 

As usinas termelétricas contribuíram para um acréscimo de 1.758 

MW, representada por 18% do total, e as Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCHs) somaram 203 MW, 2% do total, em 2016 (ANEEL, 2017). 

 

 

4.3 Fontes de Energia 

 

As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pelos 

seres humanos para a geração de algum tipo de energia; seja como combustível 

para o deslocamento de veículos, para produção de eletricidade ou até para 

geração de calor. Por este motivo, as fontes de energia são consideradas um 

assunto estratégico do contexto geopolítico global. As fontes de energia também 

estão ligadas a questões ambientais, pois a depender do tipo e da forma de 

utilização desta fonte, graves impactos sobre a natureza podem ser ocasionados 

(UCZAI, 2012). 

As fontes de energia podem ser classificadas conforme a capacidade natural 

de reposição de seus recursos, podendo assim serem denominadas em não 

renováveis e renováveis. 

Energia não renovável é aquela que se obtém de fontes que, há curto ou 

longo prazo, podem se esgotar, e que também são chamados de combustíveis 

fósseis (fontes não renováveis). Os combustíveis fósseis podem ser encontrados 

no subsolo, foram formados há milhões de anos a partir do acúmulo de material 

orgânico. Energia não renovável também é considerada um tipo de energia não 

limpa, pois resulta em danos ao meio ambiente e também ao próprio homem, 

contribuindo para a destruição de ecossistemas, aquecimento global, efeito estufa, 

entre outros malefícios (UCZAI, 2012). 

As energias renováveis, como o próprio nome diz, envolvem fontes naturais 

que se renovam constantemente e, por isso, ao contrário dos combustíveis fósseis 

e do urânio, provavelmente nunca se esgotarão. A maioria delas origina-se a partir 
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de efeitos do Sol e da Lua sobre padrões climáticos da Terra. A expectativa 

mundial é que as renováveis substituam gradativamente as energias geradas a 

partir de fontes não renováveis (PENA, 2010; UCZAI, 2012).  

No Brasil, espera-se que os novos recursos naturais (energias eólica, solar e 

de biomassa) assumam uma participação cada vez maior na matriz elétrica 

nacional gerando a energia denominada ‘energia verde’. Além de substituir a 

energia provinda de fontes fósseis e auxiliar na redução das emissões de gases 

poluentes, o modelo renovável promove a descentralização da produção. Ao invés 

de acumular a geração de energia em grandes usinas hidrelétricas e termelétricas, 

geralmente distantes dos centros de consumo, o modelo descentralizado renovável 

prevê mais unidades geradoras em menor escala, instaladas mais próximas aos 

locais de maior demanda energética. Quanto menor a distância de transmissão, 

menores serão as perdas de energia elétrica diminuindo seu custo (PENA, 2010; 

UCZAI, 2012).  

Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2012) revelam que 

16% da eletricidade produzida no Brasil é perdida durante os processos de 

transmissão e distribuição. Acredita-se que deste total, cerca da metade seja 

proveniente da perda técnica e a outra metade seja proveniente de perdas 

comerciais, fraude ou furto de eletricidade – e até do famoso “gato”.  

Uma boa maneira de democratizar o fornecimento de energia seria pelo 

intermédio da descentralização da geração de energia elétrica. Assim, facilitaria o 

abastecimento de comunidades isoladas, que podem gerar sua própria energia por 

meio de pequenos geradores ou sistemas solares ou hídricos com menor impacto 

ambiental do que o uso de geradores movidos a diesel. O uso das fontes 

renováveis vem sendo reconhecido como importante tendência do mercado 

energético (UCZAI, 2012). 

Os meios de transporte e comunicação, além das residências, indústrias, 

comércio, agricultura e vários campos da sociedade, dependem totalmente da 

disponibilidade de energia, tanto a eletricidade quanto os combustíveis. Por isso, 

com o crescimento socioeconômico de diversos países, a cada ano a procura por 

recursos para a geração de energia cresce, elevando também o caráter estratégico 

e até disputas internacionais em busca de muitos desses recursos (UCZAI, 2012). 
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As fontes de energia podem ser classificadas conforme a capacidade natural 

de reposição de seus recursos. Existem, assim, as chamadas fontes não 

renováveis e as fontes renováveis. 

4.3.1 Fontes Não Renováveis de Energia 

As fontes não renováveis de energia são aquelas que poderão esgotar-se 

em um futuro relativamente próximo. Alguns recursos energéticos, como o petróleo, 

possuem estimativas de poucas décadas para seu esgotamento, o que eleva o 

caráter estratégico que esses elementos possuem e uma busca incansável dos 

países em possuir este tipo de fonte não renovável (PENA, 2010; UCZAI, 2012). 

A seguir, os principais tipos de recursos energéticos não renováveis: 

COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 

A queima de combustíveis fósseis pode ser empregada tanto para o 

deslocamento de veículos de pequeno, médio e grande porte quanto para a 

produção de eletricidade em estações termoelétricas. Os três tipos principais são: o 

petróleo, o carvão mineral e o gás natural, mas existem muitos outros como a nafta 

e o xisto betuminoso (PENA, 2010; UCZAI, 2012). 

Trata-se das fontes de energia mais importantes e mais disputadas pela 

humanidade no momento e muitos países dependem da exportação desses 

produtos, enquanto outros adotam várias medidas geopolíticas para conseguí-los 

(PENA, 2010; UCZAI, 2012). 

Outra questão bastante discutida a respeito dos combustíveis fósseis refere-

se aos altos índices de poluição gerados pela sua queima; estudiosos apontam que 

eles são os principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa e pelo 

agravamento dos problemas vinculados ao aquecimento global (PENA, 2010; 

UCZAI, 2012). 

ENERGIA NUCLEAR - Atômica 

Na energia nuclear, também chamada de energia atômica, a produção de 

eletricidade ocorre por intermédio do aquecimento da água, que se transforma em 

vapor e ativa os geradores. Nas usinas nucleares, o calor é gerado em reatores 

onde ocorre uma reação chamada de fissão nucleara partir, principalmente, do 

urânio-235, um material altamente radioativo (PENA, 2010; UCZAI, 2012). 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-renovaveis-energia.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-renovaveis-energia.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-nao-renovaveis-energia.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/combustiveis-fosseis.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-termoeletrica.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/petroleo.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/carvao-mineral-combustivel.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/gas-natural.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-nuclear.htm
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Embora as usinas nucleares gerem menos poluentes do que outras 

estações de operação semelhante (como as termoelétricas), elas são alvo de 

muitas polêmicas, pois o vazamento do lixo nuclear produzido ou a ocorrência de 

acidentes podem gerar graves impactos e muitas mortes. No entanto, com a 

emergência da questão sobre o aquecimento global, o seu uso vem sendo 

reconsiderado por muitos países (PENA, 2010; UCZAI, 2012). 

4.3.2 Fontes Renováveis de Energia 

As fontes renováveis de energia, como o próprio nome indica, são aquelas 

que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente, o que não significa 

que todas sejam inesgotáveis. Algumas delas, como o vento e a luz solar, são 

permanentes, mas outras, como a água, podem acabar, a depender da forma como 

o ser humano faz o seu uso. Vale lembrar que nem toda fonte renovável de energia 

consumida é limpa, ou seja, está livre da emissão de poluentes ou de impactos 

ambientais em larga escala (PENA, 2010; UCZAI, 2012). 

A seguir está descrito os tipos de energia produzidos com fontes renováveis:  

 

ENERGIA EÓLICA 

O vento é um recurso energético inesgotável e, portanto, renovável; em 

algumas regiões do planeta, a sua frequência e intensidade são suficientes para a 

geração de eletricidade por meio de equipamentos específicos para essa função. 

Basicamente, os ventos fazem os chamados aerogeradores se movimentarem ao 

terem as suas hélices em contato com o vento, este sistema ativa as turbinas e 

geradores que convertem a energia mecânica produzida em energia elétrica 

(PENA, 2010; UCZAI, 2012), bem resumidamente é assim que a energia eólica 

pode ser gerada. 

Atualmente, a energia eólica não é tão difundida no mundo em razão do alto 

custo dos equipamentos necessários para sua geração. Todavia, alguns países já 

vêm adotando substancialmente esse recurso, o destaque vai para a China, 

seguida dos Estados Unidos e da Alemanha. A principal vantagem é a não emissão 

de poluentes na atmosfera e os baixos impactos ambientais (PENA, 2010; UCZAI, 

2012). No capítulo 6 esta fonte de energia renovável será descrita. 

 

 

http://brasilescola.uol.com.br/fisica/energia-eolica.htm
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ENERGIA SOLAR 

A geração de energia a partir da energia solar vem do aproveitamento da luz 

do sol; esta luz também serve para o aquecimento da água. Acredita-se que se 

trata de uma fonte inesgotável de energia, haja vista que o sol – ao menos na sua 

configuração atual – manter-se-á por bilhões de anos (PENA, 2010; EPE, 2012; 

UCZAI, 2012).  

Existem duas formas de aproveitamento da energia solar: a fotovoltaica e a 

térmica. No primeiro caso, são utilizadas células específicas que lançam mão do 

chamado “efeito fotoelétrico” para a produção de eletricidade. No segundo caso 

(térmica), utiliza-se o aquecimento da água tanto para uso direto quanto para a 

geração de vapor, que atuará em processos de ativação de geradores de energia, 

lembrando que podem ser utilizados também outros tipos de líquidos (PENA, 2010; 

EPE, 2012; UCZAI, 2012).  

No mundo, em razão dos elevados custos, a energia solar ainda não é muito 

utilizada; mas seu aproveitamento vem crescendo, gradativamente, tanto com a 

instalação de placas em residências, indústrias e grandes empreendimentos 

quanto com a construção de usinas solares especificamente voltadas para a 

geração de energia elétrica. A energia elétrica começou a ganhar destaque em 

2009, sendo a Alemanha o país primeiro colocado no ranking mundial em geração 

de energia elétrica fazendo uso a luz solar(35,5GW), seguido pela China (18,3GW), 

Itália (17,6GW), Japão (13,6GW) e os Estados Unidos (12GW). O Brasil ainda 

apresenta uma produção pequena de energia solar, mas em 2014 houve a primeira 

contratação de energia solar de geração pública centralizada, e, em 2015, mais 

dois leilões ocorreram, totalizando 2,6GW (EPE, 2012). 

ENERGIA HIDRELÉTRICA 

A energia hidrelétrica corresponde ao aproveitamento da água dos rios para 

a movimentação das turbinas geradoras de eletricidade. No Brasil, essa é a 

principal fonte de energia elétrica seguida pelas termoelétricas, sendo o grande 

potencial que o país possui devido à grande disponibilidade de rios propícios para a 

geração de hidroeletricidade (PENA, 2010; EPE, 2012; UCZAI, 2012).  

Nas usinas hidroelétricas, constroem-se barragens no leito do rio para o 

represamento da água que é utilizada no processo da geração de eletricidade. 

Nesse caso, o mais aconselhável é a construção de barragens em rios que 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-hidreletrica.htm
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apresentem desníveis em seus terrenos, com o objetivo de diminuir a superfície 

inundada. Por isso, é mais recomendável a instalação dessas usinas em rios de 

planalto, embora também seja possível em rios de planícies, porém com impactos 

ambientais maiores (PENA, 2010; EPE, 2012; UCZAI, 2012).  Essa fonte renovável 

será descrita com maiores detalhes na próxima seção (Seção 3). 

BIOMASSA 

A utilização da biomassa consiste na queima de substâncias de origem 

orgânica para a produção de energia, ocorrendo por meio da combustão de 

materiais como a lenha, o bagaço de cana e outros resíduos agrícolas, restos 

florestais e até excrementos de animais. É considerada uma fonte de energia 

renovável porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é utilizado pela 

própria vegetação na realização da fotossíntese, o que significa que, desde que 

haja controle, o seu uso é sustentável por não alterar a macrocomposição da 

atmosfera terrestre (PENA, 2010; EPE, 2012; UCZAI, 2012).  

Os biocombustíveis, de certa maneira, são considerados como um tipo de 

biomassa, pois também são produzidos a partir de vegetais de origem orgânica 

para a geração de combustível, que é empregado principalmente nos meios de 

transporte em geral. O exemplo mais conhecido é o etanol produzido da cana-de-

açúcar, mas podem existir outros compostos advindos de vegetais distintos, como 

a mamona, o milho e muitos outros; que na atualidade também fazem parte das 

novas fontes renováveis (PENA, 2010; EPE, 2012; UCZAI, 2012).  

 

ENERGIA DAS MARÉS- Maremotriz 

A energia das marés ou maremotriz é o aproveitamento da subida e descida 

das marés para a produção de energia elétrica, funcionando de forma 

relativamente semelhante a uma barragem comum. Além das barragens, são 

construídas eclusas e diques, que permitem a entrada e a saída da água durante 

as cheias e as baixas das marés, o que propicia a movimentação das turbinas 

(PENA, 2010; EPE, 2012; UCZAI, 2012). 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o potencial estimado 

para a geração de energia a partir das marés no mundo é de 22 mil terawatt-hora 

(TWh) por ano, dos quais 200 TWh seriam aproveitáveis. Em 2008, menos de 0,6 

TWh, ou 0,3%, eram convertidos em energia elétrica. 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/biomassa.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/biocombustiveis.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-das-mares.htm
https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/onde-atuamos/com_quem_se_relaciona
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Cada tipo de energia apresenta suas vantagens e desvantagens, de forma 

que não há nenhuma fonte que se apresente, no momento, como absoluta sobre 

as demais em termos de viabilidade.  

Algumas são baratas e abundantes, mas geram graves impactos ambientais; 

outras são limpas e sustentáveis, mas inviáveis financeiramente. O mais 

aconselhável é que, nos diferentes territórios, exista uma grande diversidade nas 

matrizes energéticas para atenuar os impactos negativos da não geração de 

energia; ponto este que não acontece no Brasil e em boa parte dos demais países, 

falta uma alternativa que possa mitigar esses impactos e manter o fornecimento de 

energia mesmo que reduzido. 
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5. ENERGIA HIDRELÉTRICA 
 

A primeira hidrelétrica no mundo foi construída no final do século XIX, junto 

às quedas d’água das Cataratas do Niágara, na América do Norte. No mesmo 

período, o Brasil construiu sua primeira hidrelétrica, no município de Diamantina 

(MG), utilizando as águas do Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha. 

Essa hidrelétrica possuía 0,5 megawatts (MW) de potência e linha de transmissão 

de dois quilômetros de extensão (CCEE, 2007). 

A produção de energia nas usinas hidrelétricas ocorre a partir da queda 

d’água, que gira as turbinas e aciona o eixo gerador de eletricidade. As usinas 

podem ter portes variados, dependendo da capacidade de aproveitamento da 

vazão e queda d’água do rio no qual forem instaladas. Os empreendimentos com 

capacidade máxima de 30 MW e reservatório de até 3 km² são denominados 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) (ANEEL, 2008). 

As usinas hidrelétricas são as fontes geradoras de energia mais limpas e 

econômicas do mundo. Em 2004, com a reformulação do marco legal do setor 

elétrico brasileiro, a geração hidrelétrica passou a se expandir no país com os 

leilões promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Neles, 

vence quem oferecer a menor tarifa de energia (ANEEL, 2008). 

Para participar dos leilões, o empreendimento hidrelétrico já deve possuir 

uma primeira licença ambiental, chamada Licença Prévia. Depois, precisará 

cumprir uma série de exigências e condicionantes socioambientais para garantir a 

Licença de Instalação e Licença de Operação (ANEEL, 2008). 

Atualmente duas usinas estão em processo de construção, adquiridas com 

bases nesses leilões: as usinas de Furnas, no rio Madeira (RO), e a de Belo Monte, 

no rio Xingu (PA). Quando finalizada, Belo Monte será a terceira maior hidrelétrica 

do mundo e a completamente brasileira, produzindo 4,5 mil MW ao ano, que 

representa 10% do consumo nacional (ANEEL, 2008). 

O custo de implantação de uma hidrelétrica varia entre 2.500 R$/Kw (usinas 

com capacidade acima de 500 MW) e 5.000 R$/Kw (PCHs). Em grande parte, os 

investimentos são financiados com capital de terceiros em longo prazo, de forma 

que o serviço da dívida possa ser pago com a geração de caixa do próprio 
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empreendimento. Os altos volumes de investimento inicial, entretanto, são 

compensados por altas margens EBITDA2 (ANEEL, 2008). 

Para produzir a energia hidrelétrica é necessário integrar a vazão do rio, a 

quantidade de água disponível em determinado período de tempo e os desníveis 

do relevo, sejam eles naturais, como as quedas d’água, ou criados artificialmente 

(IEA, 2008). 

Já a estrutura da usina é composta basicamente por barragem, sistema de 

captação e adução de água, casa de força e vertedouro, que funcionam em 

conjunto e de maneira integrada. A barragem tem por objetivo interromper o curso 

normal do rio e permitir a formação do reservatório (Figura 25). Além de “estocar” a 

água, esses reservatórios têm outras funções: permitem a formação do desnível 

necessário para a configuração da energia hidráulica, a captação da água em 

volume adequado e a regularização da vazão dos rios em períodos de chuva ou 

estiagem (IEA, 2008). 

 

 
Figura 25. Perfil esquemático de uma usina hidrelétrica. Fonte: IEA, 2008, Atlas de Energia Elétrica 
do Brasil, adaptado. 
.  

 
 A água é o recurso natural mais abundante na Terra; com um volume 

estimado de 1,36 bilhão de quilômetros cúbicos (km3) recobre 2/3 da superfície do 

planeta sob a forma de oceanos, calotas polares, rios e lagos. Além disso, pode ser 

                                                 
2 EBITDA – Earning Before Interest Taxes, Depreciation and Amortization, que significa em português: 

“lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização”. 
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encontrada em aquíferos subterrâneos, como Guarani, no Sudeste brasileiro. A 

água também é uma das poucas fontes para produção de energia que não 

contribui para o aquecimento global – o principal problema ambiental da atualidade. 

E, ainda, pode ser considerada renovável: pelos efeitos da energia solar e da força 

da gravidade, de líquido transforma-se em vapor que se condensa em nuvens, que 

retornam à superfície terrestre sob a forma de chuva (IEA, 2008). 

 Mesmo assim, a participação da água na matriz energética mundial é pouco 

expressiva e, na matriz energética elétrica, decrescente. Segundo o último relatório 

Key World Energy Statistics, da International Energy Angency (IEA), publicado em 

2008, a respeito do estudo realizado entre os anos de 1973 e 2006 a participação 

da força das águas na produção total de energia passou, conforme a figura 26, de 

2,2% para apenas 1,8%. No mesmo período, como mostra a seguir a figura 27, a 

posição na matriz de energia elétrica sofreu recuo acentuado: de 21% para 16%, 

inferior à do carvão e à do gás natural, ambos combustíveis fósseis não 

renováveis, cuja combustão é caracterizada pela liberação de gases na atmosfera 

e sujeitos a um possível esgotamento das reservas a médio e longo prazo (ANEEL, 

2008). 

 

 

Figura 26. Mostrando a matriz energética mundial nos anos de 1973 e 2006. Fonte: IEA, 2008, 
Atlas de Energia Elétrica do Brasil. 
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Figura 27. Mostrando a geração de energia elétrica no mundo por tipo de combustível nos anos de 
1973 e 2006. Fonte: IEA, 2008. Atlas de Energia Elétrica do Brasil.  
 

 Nos últimos 30 anos, também de acordo com levantamentos da IEA3, 

a oferta de energia hidrelétrica aumentou em apenas dois locais do mundo: Ásia, 

em particular na China, e América Latina, em função do Brasil, país em que a 

hidreletricidade responde pela maior parte da produção de energia elétrica. Neste 

mesmo período, os países desenvolvidos já haviam explorado todos os seus 

potenciais, que fez com que o volume produzido registrasse evolução inferior ao de 

outras fontes, como gás natural e as usinas nucleares. De acordo com o estudo 

sobre hidreletricidade do Plano Nacional de Energia 2030, elaborado pela EPE 

(2007), são notáveis as taxas de aproveitamento da França, Alemanha, Japão, 

Noruega, Estados Unidos e Suécia, em contraste com as baixas taxas observadas 

em países da África, Ásia e América do Sul. No Brasil o aproveitamento do 

potencial hidráulico é da ordem de 30%.  

 Mesmo nessas últimas regiões, a expansão não ocorreu na velocidade 

prevista. Entre outros fatores, o andamento de alguns empreendimentos foi afetado 

pela pressão de caráter ambiental contra as usinas hidrelétricas de grande porte. O 

principal argumento contrário à construção das hidrelétricas é o impacto provocado 

sobre o modo de vida da população, flora e fauna locais, pela formação de grandes 

                                                 
3 IEA - International Energy Angency. 
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lagos ou reservatórios, aumento do nível dos rios ou alterações em seu curso após 

o represamento (EPE, 2007). 

 A seguir estão apresentados os dados referentes à capacidade instalada de 

geração hidrelétrica por região no mundo em porcentagem (%) (Figura 28), a dos 

10 (dez) maiores países em % (Figura 29), a geração por região no mundo em 

TWh (Figura 30), uma comparação entre os anos de 1980 e 2008 (Figura 31 e 32) 

e finalizando com a geração hidrelétrica no mundo, ano base 2008 apresentando 

os dez países com a maior geração hidrelétrica no mundo (TWh) (Figura 33). 

 

 
Figura 28.  Apresentação da capacidade instalada de geração hidrelétrica por região no mundo 
(GW). Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2008; Elaboração: EPE, 2007.  
 
 
 



 65 

 
Figura 29.  Apresentação da capacidade instalada de geração hidrelétrica no mundo - 10 maiores 
países (GW). Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA). Para o Brasil, dados do Balanço 
Energético Nacional (BEN) 2011; Elaboração: EPE, 2007.  
 

 
 

 
Figura 30.  Apresentação a geração hidrelétrica por região no mundo (TWh). Período de 2004 a 
2008. Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA); Elaboração: EPE, 2007. 
 

 Analisando as figuras de 28 a 30 pode-se observar que a Ásia e Oceania 

lideram o ranking mundial de geração de energia hidrelétrica. Sendo a China o país 

com maior capacidade instalada de geração hidrelétrica, seguida pelos Estados 

Unidos e o Brasil ocupando o terceiro lugar neste ranking durante o período de 

2004 a 2008. 
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Figura 31.  Apresentação a geração hidrelétrica por região no mundo (%). Ano base 1980. Fonte: 
U.S. Energy Information Administration (EIA), 2008; Elaboração: EPE, 2007. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32.  Apresentação a geração hidrelétrica por região no mundo (%). Ano base 2008. Fonte: 
U.S. Energy Information Administration (EIA), 2008; Elaboração: EPE, 2007.  
 



 67 

 A Ásia e Oceania crescem exponencialmente em relação a geração de 

energia hidrelétrica quando comparados os anos de 1980 e 2008; conseguindo 

ultrapassar a América do Norte em 6,7% desta produção. 

 

 
Figura 33.  Apresentação a geração hidrelétrica no mundo em 2008 - 10 maiores países (TWh). 
Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2008; Elaboração: EPE, 2007.  
 

 Segundo a Organização Nacional do Sistema Elétrico – ONS, podemos 

observar, o diagrama esquemático das Usinas Hidrelétricas do Brasil, na figura 

abaixo (Figura, 34). 

 Neste mesmo período a EIA apresentou o ranking mundial de geração 

hidrelétrica e nele a China continua na liderança, seguida pelo Canadá, Brasil e os 

Estados Unidos. 
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Figura 34. Apresenta o diagrama esquemático das Usinas Hidrelétricas do Brasil. Fonte: ONS, 

2016. 
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Na Bahia o Complexo Hidroelétrico do estado está intimamente ligado à 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) que iniciou a construção de 

suas usinas em Paulo Afonso, em 1949. Hoje, estão instaladas na região cinco 

hidrelétricas: a Usina Apolônio Sales, na divisa de Paulo Afonso-BA e Delmiro 

Gouveia-AL e as Usinas Paulo Afonso (PA), I, II, III e IV que produzem 4.300 MW 

de energia elétrica. Somadas às usinas Luiz Gonzaga, em Petrolândia e Xingó, na 

divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, o Complexo Hidroelétrico de Paulo 

Afonso é responsável por 83,4% de toda energia produzida pela Chesf (Figuras 35 

a 39). A Usina PA IV possui uma das maiores cavernas do mundo, com 210 metros 

de extensão, 24 m de largura, 55 m de altura (EPE, 2007).  

Para o funcionamento das usinas foram construídas grandes barragens que 

formam imensos lagos na região. A Barragem de Moxotó, com 1 bilhão de m³ de 

água, alimenta a Usina Apolônio Sales. Dela sai um canal para a Barragem da 

Usina Paulo Afonso IV. O canal criou a Ilha de Paulo Afonso (EPE, 2007).  

A Usina Hidrelétrica de Moxotó, construída em 1971, está localizada a cerca 

de quatro quilômetros a montante do barramento das Usinas Paulo Afonso I, II e III, 

no município baiano de Paulo Afonso (EPE, 2007).  

Foi inaugurada em 1975. Em 1983, passou a ser chamada Usina Apolônio 

Sales, em homenagem a Apolônio Jorge de Faria Sales (1904-1982) que foi 

ministro do Governo Getúlio Vargas, senador da República e presidente da Chesf.  

Sua construção e operação formaram um reservatório de 100 quilômetros 

quadrados, acumulando 1,2 bilhões de metros cúbicos de água, totalizando uma 

potência instalada de 440.000 quilowatt (EPE, 2007).  

 A Usina Hidrelétrica de Itapebi - é uma barragem brasileira localizada 

também no estado da Bahia, na divisa com Minas Gerais, no município de Itapebi e 

foi construída no Rio Jequitinhonha. Atualmente possui potência instalada para a 

geração de 450 MW de energia (EPE, 2007).  

A Usina Hidrelétrica de Sobradinho é um aproveitamento hidrelétrico 

localizado no Rio São Francisco, no estado da Bahia, cerca de 40 km a montante 

das cidades de Juazeiro/BA e Petrolina/PE e distante, aproximadamente 470 km do 

complexo hidroenergético de Paulo Afonso/BA. A usina hidrelétrica tem uma 
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potência instalada de 1.050.000 kW (1.050MW) e conta com 6 máquinas geradoras 

(EPE, 2007). 

 

Principais Bacias e Sub-bacias 
Área de 

drenagem 
(km2) 

Área do 
Estado 

(%) 

Vazão 
específica 
(L/s Km2) 

Vazão 
média 
(m3/s) 

Descarga 
de base 
(m3/s) 

Principais Subbacias do Rio São Francisco 

Rio Carinhanha 
Rio Corrente 
Rio Grande 
Rios Carnaíba de Dentro e Santo 
Onofre 
Rio Paramirim 
Rios Jacaré e Verde 
Rio Salitre 

9.877 
34.875 
76.630 
13.560 
16.874 
28.951 
14.136 

1,7 
6,2 
13,5 
2,4 
3,0 
5,1 
2,5 

7,03 
6,71 
3,92 
1,14 
0,53 
0,56 
0,07 

118,14 
233,86 
300,30 
15,40 
8,93 
16,13 
1,02 

57,45 
171,56 
211,21 
0,02 
0,00 
0,01 
0,01 

Principais Bacias do Atlântico Leste 

Rop Vaza-Barris 
Rio Itapicuru 
Rio Real 
Rio Inhambupe 
Bacias do Recôncavo Norte 
Rio Paraguaçu 
Bacias do Recôncavo Sul 
Rio de Contas 
Bacias Leste 
Rio Pardo 
Rio Jequitinhonha 
Bacias do Extremo Sul 

14.340 
37.345 
2,612 
5.684 
12,331 
54.877 
17.833 
55.483 
9.507 
19.920 
4.095 
27.201 

2,5 
6,6 
0,5 
1,0 
2,2 
9,7 
3,1 
9,8 
1,7 
3,5 
0,7 
4,8 

0,77 
0,74 
3,21 
2,24 
6,58 
2,11 
7,60 
2,03 
7,40 
2,67 
6,20 
5,84 

11,05 
27,66 
8,39 
12,75 
81,17 
115,78 
135,50 
112,70 
70,34 
80,98 
440,15 
241,90 

0,70 
3,96 
0,15 
1,16 
1,99 
16,40 
18,05 
2,00 
2,80 
17,70 
131,80 
92,50 

Figura 35.  Quadro apresentando as principais bacias e subbacias do estado da Bahia. Fonte: 
EPE, 2012. 

 

 

Figura 36.  Mapa da precipitação média anual e sazonal no estado da Bahia. Fonte: Atlas Eólico 
da Bahia, 2013. 
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Figura 37. Mapa pluviométrico do estado da Bahia, período 1981 a 2010. 
Fonte: Atlas Eólico da Bahia, 2013. 

 

 

Figura 38. Percentual de armazenamento de água nos reservatórios do 
Brasil, 2013. Fonte: Atlas Eólico da Bahia, 2013. 
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Figura 39. Ranking de eficiência comparando a energia e o alagamento das 
dez maiores usinas do Brasil. Fonte: Forum Outer space, 2016. 

 

 

 

 

 

 



 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO 4 
 



 74 

6. CRISE HÍDRICA 

 
 Na história da humanidade a água sempre foi pensada dentro de uma 

cultura da abundância, e nesse sentido os problemas éticos limitavam-se a certas 

regiões que não desfrutavam dessa fartura natural. Na atualidade, no entanto, a 

cultura da abundância foi substituída pela da escassez e com isso ampliou-se o 

universo dos problemas ético-morais a ela relacionados (FISCHER, 2016). 

Embora esteja intrinsecamente ligada à manutenção metabólica de todos os 

seres vivos (JÉQUIER; CONSTANT, 2010) a relação dos humanos com a água 

varia de acordo com os contextos nos quais o indivíduo está inserido, o que 

representa que a história, o simbolismo e os rituais em relação à água expressam 

valores diferentes para cada comunidade. Nesse sentido, o debate da crise hídrica 

da atualidade vai além da escassez de própria água, pois envolve questões éticas, 

culturais (ONU, 2012; CASTRO, 2007), e também problemas relacionados a má 

gestão pública do recurso, dentro de um modelo econômico que busca resultados 

imediatistas (TARGA; BATISTA, 2015). 

A previsão da UNESCO para 2050 é que a população mundial atingirá a 

marca de10 bilhões de habitantes e se forem mantidas as atuais condições de 

abastecimento e distribuição de água, 70% dos habitantes do planeta enfrentarão 

deficiências no suprimento de água, e um quarto da população viverá em situação 

de escassez crônica no que diz respeito a água potável (UNESCO, 2015; 

CHRISTOFIDIS, 2003). 

A chamada crise hídrica tem forçado a humanidade a repensar a sua 

concepção e relação com a água. Embora a falta d’água tenha despertado mais 

atenção principalmente por problemas causados nos grandes centros urbanos, no 

meio rural, o domínio imposto pela política do agronegócio, com sua capacidade 

política, industrial e econômica sobre a terra, e sua interferência sobre os recursos 

naturais, tem promovido graves mudanças na biodiversidade e no acesso à água 

potável. 

Segundo Fischer (2016) do ponto vista simbólico, a exploração desregulada 

da natureza pelo agronegócio fez com que a água, que no passado se 

compreendia como o movimento de um líquido vivo que fluía e que pertencia à 

natureza, que corria e circulava em todas as direções, desse lugar a uma política 

de represamento da água, para fins econômicos principalmente ligados a irrigação. 
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Essa água parada, por sua vez, deixou de ser sinônimo de vida e passou a 

ser compreendida como algo impuro, na medida em que a purificação e a 

renovação da água precisa do movimento e da circulação (GALINOZI; RIBEIRO, 

2011). 

Essa prática de represamento e apropriação da água pelo agronegócio, 

além de comprometer a sustentabilidade ambiental, tem vulnerabilizado os 

pequenos produtores rurais em sua dignidade e no direito humano à água potável. 

A relação entre água e direito humano foi reforçada na encíclica “Laudato Si4”, 

onde o Papa Francisco afirmou que “o acesso à água potável e segura é um direito 

humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das 

pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos” 

(PAPA FRANCISCO, 2015). 

A apropriação geográfica da água por represamento também promoveu um 

forte impacto sobre a cultura dos pequenos produtores rurais, que mantinham laços 

de repartição e de partilha dos bens da natureza, pois estes eram concebidos como 

uma dádiva da natureza, portanto, gratuitos e sem preço. 

Se a falta de água tem representado uma ameaça à sustentabilidade da 

vida, ao direito humano e sua dignidade, a complexidade dessa problemática 

requer o diálogo entre as diferentes áreas do saber, em busca de alternativas em 

vista à solução do problema. Um documento da UNESCO intitulado “A ética do uso 

da água doce” afirma, neste sentido, que é necessário criar um novo modelo de 

ciência para o século XXI que esteja “dedicada, motivada pela ética e 

transdisciplinar, integrando o trabalho dos cientistas sociais, dos economistas e dos 

filósofos morais, ao lado dos cientistas e engenheiros” (SELBORNE, 2001). 

A gestão da água encontra no Brasil um conflito que é histórico e que 

envolve a geração de energia elétrica nos reservatórios das usinas hidrelétricas e 

os demais usos múltiplos da água (GALVÃO; BERMANN, 2015). 

 Segundo o Código das Águas5 (1934), a propriedade dos rios deixava de ser 

do proprietário da terra onde corriam, e passava, conforme o caso, a ser 

                                                 
4 “Laudato Si” – Louvado sejas: encíclica do Papa Francisco, no qual o Papa critica o consumismo, o desenvolvimento 
irresponsável e faz um apelo à mudança e a unificação global das ações para combater a degradação ambiental e as 
alterações climáticas. 
5 O código das águas existe desde 1934 no Brasil e visa, sobretudo, proteger a qualidade das águas. Foi criado a partir do 
Decreto Federal 24.643, de 10 de julho de 1934. Ainda em vigor, o Código das Águas determina que “são expressamente 
proibidas construções capazes de poluir ou inutilizar para o uso ordinário a água do poço ou nascente alheia a elas 
preexistentes”, devendo ser demolidas as obras irregulares. A lei 9.443, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional 
de Recursos Hídricos (PNRH) e destaca a água como um bem de domínio público, de interesse comum, cuja conservação é 
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propriedade do município, do estado ou da União. Por outro lado, o Código 

estabelecia uma série de regras e restrições ao uso das águas, determinando que 

o uso para abastecimento humano era o mais importante (GALVÃO; BERMANN, 

2015). 

Ainda segundo o Código das Águas, a propriedade das quedas d’água e do 

potencial hidrelétrico deixava de ser do proprietário da terra e passava a ser 

patrimônio da nação, sob a forma de propriedade da União. A partir de então, o 

aproveitamento de potencial hidrelétrico passou a depender de autorização ou 

concessão (por prazo máximo de trinta ou cinquenta anos, conforme o montante 

dos investimentos) (GALVÃO; BERMANN, 2015). 

No período anterior ao Código das Águas, o Estado não intervinha na 

produção e distribuição de energia, apenas conferia autorizações para o 

funcionamento das companhias. Não havia qualquer legislação sobre a energia 

elétrica e sobre recursos hídricos. Os estados e municípios gozavam de grande 

autonomia para estabelecer contratos e autorizações para as empresas privadas 

de energia (GALVÃO; BERMANN, 2015). 

As companhias que na época detinham o monopólio da geração e energia 

elétrica – a empresa canadense Light e a norte-americana AMFORP – tinham 

direito de corrigir suas tarifas e de receber o equivalente em ouro (a chamada 

“cláusula-ouro”), de maneira a ficarem protegidas da inflação e da desvalorização 

da moeda brasileira – naquela época a unidade monetária era o mil réis (GALVÃO; 

BERMANN, 2015). 

 Com o Código das Águas, as tarifas passaram a ser fixadas segundo os 

custos de operação e o valor histórico dos investimentos, o que significava o fim da 

“cláusula-ouro” e da correção monetária automática conforme a variação cambial 

(GALVÃO; BERMANN, 2015). 

O Sistema Elétrico Brasileiro que se constituiu a partir do Código das Águas 

de 1934 acabou por transformar as empresas concessionárias, que obtinham a 

outorga de seus reservatórios para a finalidade de geração de energia hidrelétrica, 

em verdadeiras proprietárias dos rios e de seus cursos d’água (GALVÃO; 

BERMANN, 2015). 

                                                                                                                                                      
essencial. Por isso, sempre que a água de um rio, poço, lagoa ou represa tiver de ser captada para uso na lavoura ou para 
receber efluentes, o produtor rural tem de obter a outorga. 
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As empresas públicas de geração, federais e estaduais, se formaram 

notadamente a partir dos anos 1940, processo esse que foi impulsionado pela 

institucionalização da Taxa de Eletrificação, a título de capitalização para 

viabilização dos programas de eletrificação em cada um dos estados (GALVÃO; 

BERMANN, 2015). 

A prioridade da água para geração de eletricidade assim se estabeleceu e 

só passou a ser questionada a partir da Lei das Águas6de 1997. Conforme a Lei, a 

água deve ser utilizada de forma a garantir ao mesmo tempo o abastecimento 

residencial e industrial, a energia e a irrigação, entre outros usos. O consumo 

humano e de animais, no entanto, é prioritário em situações de estiagem 

(GALVÃO; BERMANN, 2015). 

A crise hídrica recente, e que ainda está sendo vivenciada no país, 

evidenciou os conflitos entre a geração de energia e o uso múltiplo das águas 

(GALVÃO; BERMANN, 2015). 

 Segundo Lopes e Santos (2002, p.6), o volume útil de um reservatório de 

uma usina hidrelétrica pode ser entendido como o volume de armazenamento 

necessário para garantir uma vazão regularizada constante durante o período mais 

crítico de estiagem observado. 

Isso significa que o volume útil pode atingir 0,00% mas isso não significa que 

a usina hidrelétrica fique impossibilitada de gerar eletricidade. Geralmente, a 

tomada d’água, onde está posicionado o canal de adução de uma usina, se localiza 

alguns metros abaixo do mínimo operacional definido para regularização das 

vazões, conforme pode ser visualizado na Figura 40. Abaixo desse nível, a água 

continua sendo utilizada até atingir o canal de adução, quando a geração se 

interrompe, sob o risco de afetar os equipamentos eletromecânicos da usina– 

turbinas e geradores (GALVÃO; BERMANN, 2015). 

 

                                                 
6A lei das águas de 1997, parte do princípio de que a colaboração é fundamental para o 
delineamento de um futuro mais adequado em termos de disponibilidade hídrica. Para promover tal 
colaboração ela cria um sistema de gestão dotado das seguintes características: Descentralização, 
Participação, Integração, Coordenação e Financiamento Compartilhado. O ponto de partida para a 
mais adequada gestão da água no Brasil foi a promulgação da lei 9.433; que institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 
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Figura 40. Volume útil do reservatório de uma usina hidrelétrica. Fonte: LOPES; SANTOS, 2012. 

 
Em tal situação o conflito com os usos múltiplos se agudiza, pois, a 

operação do reservatório, cuja prioridade é a geração de energia elétrica, acaba 

por trazer dificuldades, senão impedir, a utilização das águas para navegação, 

irrigação, pesca e lazer, entre outros (GALVÃO; BERMANN, 2015). 

Esse conjunto de usinas, com capacidade instalada total de 8.943,7 MW, 

representava em dezembro de 2014 cerca de 10% do total da capacidade instalada 

hidrelétrica, de 89.193 MW, conforme o Boletim Mensal de Monitoramento do 

Sistema Elétrico Brasileiro (MME/SSE, dezembro de 2014). 

 Nas figuras a seguir pode ser constatada a redução hídrica gradativa 

durante o período de 2001 a 2016 (Figuras 41 e 42) e nos demais seguimentos. 

 
Figura 41. Volume útil dos principais reservatórios –SOBRADINHO, comparando 2001 com 2016. 
Fonte: ONS, 2017. 
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Figura 42. Volume útil dos principais reservatórios – SOBRADINHO, comparando 2001 com 2016 
mês a mês (%). Fonte: ONS, 2017. 

 

 
Figura 43a. Volume útil dos principais reservatórios – SOBRADINHO, comparando o ano de 2014 
com 2015. Fonte: ONS, 2017. 
 
 Na figura 43a pode ser notada a redução importante no volume útil do 

Reservatório de Sobradinho, sendo novembro de 2015 o pior período apresentado. 
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Figura 43b. Volume útil dos principais reservatórios – SOBRADINHO, comparando 2014 com 2015 
mês a mês (%). Fonte: ONS, 2017. 

 
 No entanto, é na figura 43b que se torna mais visível a diminuição drástica 

no reservatório de Sobradinho já a partir de setembro de 2015, piorando em 

outubro e entrando em padrões críticos em novembro e dezembro. E nas figuras 

44a e 44b o volume útil dos principais reservatórios e em específico o de 

Sobradinho apresentou no período de 2013 a 2016, sendo que ao ser comparado 

os mesmos períodos entre os dois anos pode-se observar que desde abril de 2016 

Sobradinho vem apresentando uma redução grande em seu volume útil sendo mais 

agravante em outubro e novembro deste mesmo ano, trazendo uma leve melhora 

em dezembro.  

 

Figura 44a. Volume útil dos principais reservatórios – SOBRADINHO, comparando 
o ano de 2013 com 2016. Fonte: ONS, 2017. 



 81 

 

 

Figura 44b. Volume útil dos principais reservatórios – SOBRADINHO, 
comparando o ano de 2013 com 2016 mês a mês (%). Fonte: ONS, 2017. 

 

 Não é diferente para o reservatório Luiz Gonzaga, pode ser visto na figura 

45a a redução do volume útil deste reservatório quando comparado os anos de 

2001 e 2016 e na 45b nos anos de 2013 e 2016. 

 

Figura 45a. Volume útil dos principais reservatórios – LUIZ GONZAGA, comparando o ano de 2001 
com 2016. Fonte: ONS, 2017. 
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Figura 45b. Volume útil dos principais reservatórios – LUIZ GONZAGA, comparando o ano de 2013 
com 2016 mês a mês (%). Fonte: ONS, 2017. 

 

 Essa redução não é amenizada e apenas torna-se evidenciada quando é 

feita a comparação dos anos de 2014 e 2015, os dados podem ser vistos na figura 

46a e 46b. 

 

 
Figura 46a. Volume útil dos principais reservatórios – LUIZ GONZAGA, comparando o ano de 2014 
com 2015. Fonte: ONS, 2017. 
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Figura 46b. Volume útil dos principais reservatórios – LUIZ GONZAGA, comparando 2014 com 
2015 mês a mês (%). Fonte: ONS, 2017. 

 

 Comparando 2013 e 2016 o volume útil no ano de 2016 encontra-se em 

declínio constante como pode ser comprovado com os dados das figuras 47a e b. 

 

Figura 47a. Volume útil dos principais reservatórios – LUIZ GONZAGA, comparando o ano de 2013 
com 2016. Fonte: ONS, 2017. 

 

Figura 47b. Volume útil dos principais reservatórios – LUIZ GONZAGA, comparando 2013 com 
2016 mês a mês (%). Fonte: ONS, 2017. 
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Figura 48. Gráficos de vazões correspondentes às UHEs Sobradinho e Furnas, nos quais são 
mostrados os valores das vazões de outubro de 2014 a setembro de 2015 (em preto) comparados 
às respectivas vazões máximas (azul), médias (verde) e mínimas (vermelho) mensais entre 1931 e 
2011. Fonte: ANA, conjuntura dos recursos hídricos (2016). 
 

 No Nordeste houve um aumento da intensidade da seca em relação à 

registrada no ano de 2014, havendo um deslocamento no sentido ocidental da 

região. Observou-se a ocorrência de secas intensas no estado do Maranhão e 

Piauí. No entanto, não são somente estes estados que estão sofrendo com a seca. 

No mapa abaixo do Nordeste brasileiro no documento apresentado pela ANA em 

2016 pode-se observar os tempos de retorno da precipitação anual no Brasil para o 

ano hidrológico 2015 (Figura 49). 

Já na figura 50 podem ser observados no mapa os tempos de retorno 

estimados para o ano hidrológico 2015 nos locais das UHEs brasileiras. 
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Figura 49. Mapa apresenta os tempos de retorno da precipitação anual no Brasil para o ano 
hidrológico 2015. Fonte: ANA, conjuntura dos recursos hídricos (2016). 
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Figura 50. Mapa apresentando os tempos de retorno estimados para o ano hidrológico 2015 nos 
locais das UHEs brasileiras.  Fonte: ANA, conjuntura dos recursos hídricos (2016). 
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 A demanda consuntiva total estimada para o Brasil foi de 2.275,07 m³/s, 

quando considerada a vazão retirada (Figura 51a e b). O setor de irrigação foi 

responsável pela maior parcela de retirada (55% do total), seguido das vazões de 

retirada para fins de abastecimento humano urbano (22% do total), industrial 

(15%), animal (6%) e abastecimento humano rural (2%). A vazão efetivamente 

consumida foi de 1.209,64 m³/s. 

 

 

 

Figura  51a e b . Demanda consuntiva total (estimada e consumida) no Brasil (m³/s). Fonte: ANA, 
conjuntura dos recursos hídricos (2016). 

b 

a 
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Figura 52. Gráfico de barras apresentando o percentual de municípios que decretaram situação de 
emergência (SE) ou estado de calamidade pública (ECP) devido a eventos críticos de seca, 
ocorridos em 2015, por UF.  Fonte: ANA, conjuntura dos recursos hídricos (2016). 

 

Analisando o gráfico de barras presente na figura 52 pode-se constatar que 

falta pouco para alguns estados entrarem em colapso total; o Rio Grande do Norte, 

a Paraíba e o Ceará são os estados mais afetados no Nordeste pela falta de 

chuvas. Fato este que se confirma ao visualizarmos a figura 53. 
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Figura 53. Mapa do Brasil apresentando eventos críticos de seca ou estiagem em 2015 – 
municípios em situação de emergência (SE) ou estado de calamidade pública (ECP) devido a 
eventos críticos de seca, ocorridos em 2015, por UF.  Fonte: ANA, conjuntura dos recursos hídricos 
(2016). 
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Com a frequência de ocorrência de eventos críticos de seca nos municípios 

do Brasil houve a necessidade de aprovação de resoluções que permitissem a 

redução da vazão das bacias no rio São Francisco, todas estão relacionadas na 

figura 54 a 56. 

 

 

Figura 54. Mapa do Brasil apresentando Frequência de ocorrência de eventos críticos de seca nos 
municípios do Brasil (2003 a 2015), por UF.  Fonte: ANA, conjuntura dos recursos hídricos (2016). 
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Figura 55. Relação de autorizações para redução de vazões na bacia do Rio São Francisco, ano 
base 2015.  Fonte: ANA, conjuntura dos recursos hídricos (2016). 

 

 

 

Figura 56. Gráfico apresenta a evolução de armazenamento dos principais reservatórios do rio São 
Francisco: de Três Marias, Sobradinho e Itaparica entre 2012 e 2015. Legenda: V.U. = Volume Útil. 
Fonte: ANA, conjuntura dos recursos hídricos (2016). 
  

Essa crise hídrica que vem se agravando ano após ano traz inúmeros 

malefícios, seja para a natureza ou para a população em geral. Na última figura 

deste capítulo é possível observar a evolução histórica dos reservatórios 

equivalente dos estados da região do Nordeste (Figura 57). Observa-se que, no 

final de 2015, foram registrados os menores volumes armazenados nos açudes da 

região dos últimos anos. No Rio Grande do Norte, por exemplo, o reservatório 
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equivalente chegou a diminuir 10,31% em 2015. Tal decréscimo se deve 

principalmente aos índices pluviométricos abaixo do normal observados nos 

últimos meses. 

 

 

 

Figura 57. Gráfico apresentando a evolução histórica do reservatório equivalente dos estados do 
Nordeste, ano referência 2015. Fonte: ANA, conjuntura dos recursos hídricos (2016). 
 

 Esta crise hídrica está sendo a mais extensa que a região do semiárido já 

vivenciou; os meteorologistas acreditam que se trata do período seco mais crítico 

dos últimos 50 anos. Nem mesmo a região do Semiárido, historicamente bem 

adaptada à falta de chuvas deixou de sentir o impacto de 5 anos consecutivos de 

estiagem. As consequências desta crise são inúmeras e os prejuízos também, 

sejam sociais ou econômicos. Em vários campos, como na geração de energia 

elétrica, no abastecimento das cidades, e na agricultura, vivem-se muitas 

dificuldades decorrentes da falta de chuvas. Com os níveis baixos como vem 

apresentando os rios, em especial o Rio São Francisco muitas pessoas que vivem 

das culturas tradicionais, como os ribeirinhos e os indígenas acabam não tendo um 

resultado satisfatório ao realizarem a pesca artesanal; sem água também não é 

possível o cultivo, processamento ou a transformação de qualquer alimento, a 

agricultara seja ela familiar ou não fica prejudicada. 
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 A população da região do semiárido fica na dependência de ações públicas 

assistencialistas que nem sempre funcionam e, mesmo quando funcionam, não 

gera condições para um desenvolvimento sustentável da região. 

 Deveriam estar sendo estimuladas ações para diminuir o impacto da seca 

tais como: construções de cisternas, açudes e barragens; serem feitos 

investimentos em infraestrutura na região; distribuição de água através de carros-

pipa agora nesta época de estiagem em que muitas regiões encontram-se em 

estado de emergência; a implantação de um sistema de desenvolvimento 

sustentável na região, para que as pessoas não necessitem sempre de ações 

assistencialistas do governo; e o incentivo público à agricultura adaptada ao clima e 

solo da região, com sistemas de irrigação e/ ou ensinando a população a fazer uso 

das tecnologias de convivência com o semiárido. 
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7. NOVOS RECURSOS TECNOLÓGICOS E NATURAIS 
 
 Constituído no final dos anos 90, o chamado “mercado da energia verde” 

está em expansão em vários países europeus. Ele é resultado do compromisso 

para redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) assumidos pelas nações 

envolvidas na assinatura do Protocolo de Kyoto7 e ratificadas pelo Tratado em 

2005. Favorece, portanto, a implementação de usinas abastecidas por fontes 

renováveis que permitem a “captura” – ou, em outras palavras, reduzem as 

emissões de dióxido de carbono (CO2) e outros gases causadores do efeito estufa 

na atmosfera. 

Segundo a Rede de Energias Renováveis para o Século XXI (REN21), em 

2007 havia mais de 4 milhões de consumidores da energia produzida por usinas 

verdes na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Essa 

movimentação foi estimulada por uma combinação de fatores. Entre eles, 

programas oficiais de governo, participação da iniciativa privada, projetos 

desenvolvidos pelas companhias de energia e aquisição compulsória de parte da 

produção por órgãos públicos. A entidade informa, ainda, que os três principais 

veículos para aquisição da energia verde são: programas especiais de precificação; 

a existência de um mercado livre (desregulamentado), também chamado mercado 

verde, para a comercialização de um terço da produção; e a negociação voluntária 

de certificados de energia renovável. Nos países da União Europeia, as permissões 

para emissões por parte das diferentes indústrias podem ser livremente negociadas 

entre elas. 

 Na maioria dos países analisados pela REN21, porém, a participação da 

energia verde no mercado total de eletricidade é pouco significativa. Representa 

menos que 5% das vendas totais, mesmo em países em que o mercado é 

desregulamentado para os clientes atendidos em baixa tensão, como Finlândia, 

Alemanha, Suécia, Reino Unido e Suíça. A Holanda é o país que registra maior 

número destes consumidores, em parte em função dos altos impostos aplicados à 

eletricidade produzida a partir de fontes fósseis e em parte devido às isenções 

tarifárias especiais aplicadas à energia verde e divulgadas por meio de campanhas 

                                                 
7 Protocolo de Kyoto é um instrumento internacional, ratificado em 15 de março de 1998, que visa 
reduzir as emissões de gases poluentes. Estes são responsáveis pelo efeito estufa e o aquecimento 
global. 
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publicitárias. Estimativas apontam que, entre 2006 e 2007, o país abrigava cerca 

de 2,3 milhões destes consumidores. 

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, os projetos implantados de 

“energia verde” podem participar como vendedores de certificados de crédito de 

carbono no mercado internacional de MDL (Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo). Estes certificados comprovam que o projeto foi desenvolvido de maneira 

sustentável e que permite a captura de CO2. Por convenção, uma tonelada de CO2 

corresponde a um crédito de carbono. 

O setor elétrico pode participar do mercado de MDL com usinas 

movimentadas por fontes renováveis e alternativas, com programas de eficiência e 

conservação de energia e projetos de reflorestamento. 

Os compradores dos certificados são as companhias situadas nos países 

desenvolvidos que podem utilizar os créditos adquiridos para diminuir os 

compromissos de redução das emissões. Um exemplo de mercado voluntário de 

créditos de carbono, ou MDL, é o Chicago Climate Exchange (Bolsa do Clima de 

Chicago). 

O projeto piloto da Usina Verde, localizada na Ilha do Fundão, no Rio de 

Janeiro, e em operação desde 2004, é vendedor de créditos de carbono no 

mercado internacional. Construída pela iniciativa privada com parte da tecnologia 

desenvolvida pela Coppe da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a 

usina obtém eletricidade a partir da incineração do lixo urbano. 

É considerada “limpa” porque destrói termicamente os gases poluentes 

produzidos no processo, liberando na atmosfera, sem causar danos ambientais, 

apenas vapor de água e CO2. Além disso, utiliza como matéria-prima a biomassa 

em substituição aos combustíveis fósseis. 

A Usina Verde recebe diariamente 30 toneladas de resíduos sólidos pré-

tratados provenientes de aterro sanitário. O calor proporcionado pela incineração 

da matéria orgânica é aproveitado para a geração térmica de eletricidade. A 

potência é de 0,7 MW. 

 
 As figuras a seguir (Figura 58 e 59) apresentam a capacidade instalada das 
fontes renováveis no mundo e os países considerados os maiores produtores. 
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Figura 58.  Apresentação da capacidade instalada das fontes renováveis por região no mundo 
(TWh). Nota: Fontes alternativas: geotérmica, eólica, solar, das marés, das ondas, biomassa e 
resíduos Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA); Elaboração: EPE, 2007.  
 
 

 
 
 
 

 
Figura 59.  Apresentação da capacidade instalada das fontes renováveis no mundo - 10 maiores 
países (TWh). Nota: Fontes alternativas: geotérmica, eólica, solar, das marés, das ondas, biomassa 
e resíduos (1) Para o Brasil, biomassa (lenha, bagaço de cana e lixívia) e eólica Fonte: U.S. Energy 
Information Administration (EIA). Para o Brasil, dados do Balanço Energético Nacional (BEN) 2011; 
Elaboração: EPE, 2007. 

 
 
 
 Entre 2002 e 2006, a capacidade instalada das principais fontes 

enquadradas na categoria “Outras” aumentou entre 20% e 60%, conforme a figura 

60, extraída do estudo Renewables 2007 – Global Status Report, produzido pela 
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Rede de Energias Renováveis para o Século XXI (REN21), em colaboração com o 

WorldwatchInstitute. 

 

 
Figura 60. Apresenta as taxas médias de crescimento anual da capacidade de energia renovável. 
Fonte: REN21, 2008. 

 
 Uma notícia inovadora trata-se do VortexBladeless (Figura 61), ele é um 

aerogerador vertical, mas sem as tradicionais hélices; ele transforma a energia 

mecânica da oscilação provocada pelo efeito da “vorticidade” em energia elétrica 

(PORTAL DA ENERGIA, 2015). 

O VortexBladeless baseia-se no fenômeno aerodinâmico denominado de 

vorticidade, no qual o vento que flui ao redor de uma estrutura cria um padrão de 

pequenos vórtices. Essas aerodinâmicas são suficientes para fazer uma estrutura 

fixa oscilar e entrar em ressonância com as forças laterais do vento (PORTAL DA 

ENERGIA, 2015). 

O princípio do aerogerador vertical da empresa VortexBladeless baseia-se 

em aproveitar as oscilações provocadas numa estrutura absorvendo a energia 

mecânica desse movimento, produzindo em consequência energia elétrica 

(PORTAL DA ENERGIA, 2015). 

O efeito da vorticidade pode ser incrivelmente poderoso, um exemplo do 

poder da vorticidade foi verificado no famoso acontecimento na ponte Tacoma 

Narrows, que ao ser atingido por fortes ventos começou a contorcer-se como se 

fosse flexível acabando por cair sobre o rio Tacoma apenas alguns meses após a 

sua abertura em 1940 (PORTAL DA ENERGIA, 2015). 

A empresa espanhola VortexBladeless afirma que com este sistema pode 

reduzir os custos de fabricação em 53%, e os custos em manutenção na ordem 
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dos 80%, o que representa uma redução em 40% na pegada de carbono e custos 

na produção da energia elétrica, quando comparado com o sistema tradicional dos 

aerogeradores verticais com o sistema de pás (PORTAL DA ENERGIA, 2015). 

A Vortex também afirma que este novo sistema produz menos ruído e 

representa um risco muito inferior para o ecossistema das aves e meio ambiente. 

Segundo a Vortex, estes equipamentos podem ser utilizados para a 

produção de energia usando um menor espaço, pois as torres podem ser 

instaladas mais próximas umas das outras, o que pode representar uma grande 

vantagem para esta tecnologia, aumentando o potencial do parque eólico. 

O primeiro modelo que será apresentado é o Vortex Mini com potência de 

4kW para uma torre de 12.5 metros (Figura 61 a 63), modelo que será apresentado 

para o mercado residencial e outras aplicações eólicas de pequena escala. 

Em desenvolvimento encontra-se outra versão, a VortexGran para 

aplicações eólicas de grande escala com uma potência superior a 1 MW. 

 

 
Figura 61. Fotografia do modelo mais novo de torre eólica sem pás para produção de energia 
eólica, produzido nos EUA e ainda em teste. Fonte: Google imagens, 2017. 
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Figura 62. Fotografia de um parque eólico em terra utilizando o modelo mais novo de torre 
eólica sem pás para produção de energia eólica, produzido nos EUA e ainda em teste. 
Fonte: Google imagens, 2017. 
 

 

 
Figura 63. Fotografia de um parque eólico no mar utilizando o modelo mais novo de torre 
eólica sem pás para produção de energia eólica, produzido nos EUA e ainda em teste. Fonte: 
Google imagens, 2017. 
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8. ENERGIA EÓLICA 
 

A capacidade instalada mundial da energia eólica aumentou 1.155% entre 

1997 e 2007, passando de 7,5 mil para 93,8 mil MW, como registra a World Wind 

Energy Association (WWEA). Além disso, o ano de 2007 foi o mais ativo da história 

da produção de energia elétrica a partir do movimento dos ventos, que teve início 

no final do século XIX. A expectativa, que se confirmou, era que a tendência se 

mantivesse em 2008 (ANAEEL, 2007). 

O vento pode ser gerado pelo aquecimento não homogêneo da atmosfera, 

sendo assim uma consequência das irregularidades da superfície terrestre, da 

rotação da terra e da forma quase esférica do nosso planeta. As massas de ar mais 

quentes sobem na atmosfera e geram zonas de baixa pressão junto à superfície da 

terra. Como consequência, massas de ar frio deslocam-se para essas zonas de 

baixa pressão e dão origem ao vento (MME, 2015). 

Uma tendência recente no Brasil é o investimento nas chamadas fontes 

alternativas. Uma delas é a energia eólica, produzida por geradores movidos pela 

força dos ventos – os aerogeradores (Figura 64). Estes equipamentos são 

agrupados em parques eólicos para tornar rentável a produção (MME, 2015). 

 

Figura 64. Parque eólico. Fonte: Google imagens (2017). 

No Brasil, essa fonte de energia foi impulsionada pelo governo federal a 

partir de 2002, por meio do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia (PROINFA), como forma de diversificar a matriz energética. Por ser uma 

forma de energia renovável e de baixo custo, os parques eólicos cresceram 
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rapidamente. Atualmente o país possui unidades nas regiões Norte, Nordeste, 

Sudeste e Sul (MME, 2015). 

Devido aos custos cada vez mais competitivos e aos incentivos do governo 

federal, as fontes geradoras de energia eólica devem apresentar um crescimento 

significativo nos próximos anos (MME, 2015). 

 Segundo o Governo do Estado da Bahia (2013) o potencial eólico do Estado 

da Bahia foi calculado a partir da integração dos mapas de velocidades médias 

anuais, velocidades dia/noite e velocidades período seco/úmido, fazendo uso de 

técnicas de geoprocessamento e cálculos de desempenho e produção de energia 

de usinas eólicas. 

 Os aerogeradores são implantados nos parques eólicos seguindo uma regra 

que varia conforme o fabricante; eles são caracterizados em função das condições 

do vento de cada sítio eólico. As condições de vento específicas da Bahia, com 

ocorrência de velocidades médias elevadas e ventos extremos de baixa 

intensidade e frequência, verificadas na prática, permitem que seja aproveitado 

todo o potencial eólico da região onde o sítio for implantado. Podemos ver esse 

desempenho na figura 65 que nos traz o gráfico com as curvas de potência dos 

aerogeradores adotados nos projetos, dos fabricantes dos aerogeradores, no 

aproveitamento eólico na Bahia. 

 Os aerogeradores utilizados eram de modelos diferentes e foram 

classificados de acordo com sua aplicação em três faixas de velocidade de vento: 

baixo (Classe C), moderado (Classe B) e alto (Classe A), sempre levando em 

consideração o arsenal de maquinários e sua aplicabilidade para as condições de 

vento local. 
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Figura 65. Curvas de Potência representativas das máquinas comercializadas no Brasil, 
consideradas no cálculo de integração do potencial eólico da Bahia.  Fonte: Site do Governo do 
Estado da Bahia, 2013. 

 

A Bahia ocupa a porção mais meridional da região Nordeste do Brasil 

(Figura 66) e é o quinto estado brasileiro em área territorial, com 567.295,03 km2, 

onde vive uma população de 13 milhões de pessoas.  O território baiano se situa 

entre as latitudes 18°20’07”S e 37°20’37”W. Seus pontos extremos abrangem 

distâncias de 1013 km no sentido Leste-Oeste, e 1088 km no sentido Norte-Sul. O 

litoral, com extensão da ordem de 1000 km, abriga praias belíssimas consideradas 

paradisíacas. 

 

Figura 66. Destaque do estado da Bahia evidenciando sua localização no Brasil. Fonte: 
Atlas Eólico da Bahia, 2013. 
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A Bahia está localizada na região de transição entre distintos regimes de 

ventos: mais ao norte atuam os ventos alísios, que convergem para a depressão 

barométrica equatorial, e mais ao sul predomina a dinâmica da interação entre o 

centro de altas pressões Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul e as incursões de 

massas polares. 

Os mapas do Estado da Bahia a seguir irão apresentar o Potencial Eólico 

Sazonal e Anual, a Rosa dos ventos, o potencial eólico em solo (Figuras de 68 a 

75) e a legenda que irá auxiliar a análise dos mapas está representada na figura 

67. 

 

Figura 67. Legenda relacionando a escala da velocidade do vento em m/s, dos mapas que serão 
apresentados nas figuras a seguir referente ao Estado da Bahia. Fonte: EPE, 2013.  

 

 

Figura 68. Mapa do potencial eólico sazonal do Estado da Bahia – VERÃO a 100m de altura. Fonte: 
Site do Governo do Estado da Bahia, 2013. 
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Figura 69. Mapa do potencial eólico sazonal do Estado da Bahia – OUTONO a 100m de altura. 
Fonte: Site do Governo do Estado da Bahia, 2013. 

 

 

Figura 70. Mapa do potencial eólico sazonal do Estado da Bahia – INVERNO a 100m de altura. 
Fonte: Site do Governo do Estado da Bahia, 2013. 
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Figura 71. Mapa do potencial eólico sazonal do Estado da Bahia – PRIMAVERA a 100m de altura. 
Fonte: Site do Governo do Estado da Bahia, 2013. 

 

 

Figura 72. Mapa do potencial eólico anual do Estado da Bahia – a 80m de altura. Fonte: Site do 
Governo do Estado da Bahia, 2013. 
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Figura 73. Mapa do potencial eólico anual do Estado da Bahia – a 100m de altura. Fonte: Site do 
Governo do Estado da Bahia, 2013. 

 
 

 

 

Figura 74. Mapa do potencial eólico anual do Estado da Bahia – a 120m de altura. Fonte: Site do 
Governo do Estado da Bahia, 2013. 
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Figura 75. Mapa do potencial eólico anual do Estado da Bahia – a 150m de altura. Fonte: Site do 
Governo do Estado da Bahia, 2013. 
 
 

 O deslocamento de massas de ar determina a formação dos ventos. As 

Figuras 76 a 79 apresentam esse mecanismo. Tanto os ventos que sopram em 

escala global quanto os considerados de pequena escala têm como influência 

diferentes aspectos, dentre os quais se podem destacar a altura, a rugosidade, os 

obstáculos e o relevo.  

 

Figura 76. Distribuição geral dos ventos. Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro. (MME, 2001). 
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Figura 77. Principais formações que influenciam o Brasil. 
Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro. (COELBA, 2006). 

 

 

 
 

Figura 78. Mapa das rosas dos ventos anuais do Estado da Bahia – frequências e direções. Fonte: 
Site do Governo do Estado da Bahia, 2013. 
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Figura 79. Detalhe do mapa das rosas dos ventos do Estado da Bahia, contendo a escala – 
frequência e direções; velocidades normalizadas e direções. Fonte: Site do Governo do Estado da 
Bahia, 2013. 
 

 Na figura 80 está apresentado o resultado da integração dos mapas e o 

potencial eólico do estado da Bahia. Nela podemos notar que quanto mais alto for o 

aerogerador maior será a energia eólica produzida. Fato este que impulsiona a 

produção de aerogeradores com maior resistência e exigindo tecnologias de ponta 

em sua produção e instalação (ATLAS EÓLICO DA BAHIA, 2013). 

 Os valores mínimos de atratividade para investimento em geração eólica 

dependem dos contextos econômicos e institucionais de cada país, variando, em 

termos de velocidades médias anuais, entre 5,5 e 7,0 m/s. Os resultados 

apresentados na figura 81 da integração cumulativa indicam que a Bahia possui um 

potencial eólico de grande magnitude, com capacidade instalável em solo firme (on 

shore) estimada em 70GW a 100m de altura, em locais com velocidades médias 

superiores a 7,0 m/s, os quais corresponderiam a uma produção energética 

estimada em 273 TWh/ano. Como referência, o parque gerador brasileiro, incluindo 

todas as fontes (Figuras 82 a 85), totaliza 121GW (ANEEL, 2013; EPE, 2013). 
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Figura 80. Mapa do potencial eólico anual em solo firme no Estado da Bahia.  
Fonte: Atlas Eólico da Bahia, 2013. 
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Figura 81. Potência instalada nos últimos dez anos (MW). Fonte: WWEA, 2008. 

 

 

 

Figura 82. Evolução da capacidade total da energia eólica no Brasil, Fonte: PORTO et al., 2013 a 
partir de WWEA, 2012. 
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Figura 83. Apresenta o potencial eólico brasileiro por região. Fonte: MME e EPE 2007. 
 
 
 

 

Figura 84. Geração eólica no Brasil, 2014.  
Fonte: Atlas Eólico da Bahia, 2013. 
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8.1 ÁREAS PROMISSORAS 

O mapeamento do Estado da Bahia evidenciou sete principais áreas para 

empreendimentos eolioelétricos, como indicado na Figura 85, todas situadas nas 

regiões altas no interior do Estado. 

 

 

Figura 85. Principais áreas promissoras para aproveitamentos eólicos no Estado da Bahia. Fonte: 
Atlas Eólico da Bahia, 2013. 

 

 A área 1, que compreende Sobradinho, Sento Sé e Casa Nova (Figura 86), 

está localizada à margem sul do lago de Sobradinho, a região do município de 

Sento Sé, com 37,4 mil habitantes (IBGE, 2013), é coberta pela caatinga arbustiva 

e arbórea. Os ventos médios anuais atingem velocidades de até 10m/s nas 

maiores elevações. Grande parte da área com potencial para desenvolvimento de 

projetos eólicos está dentro dos limites de um polígono atualmente em estudo para 

a formação de Unidades de Conservação. Na margem norte do Lago, sobre o 

município de Casa Nova, com 64,9 mil habitantes, sopram ventos com médias 

anuais de 7,0 m/s, tendo sido verificadas médias de até 8,0 m/s a 100m de altura 

em algumas áreas. A Usina Hidrelétrica de Sobradinho, próxima à região, é um 
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possível ponto de conexão ao sistema elétrico. O acesso se dá através das 

rodovias BA-210 (Sento Sé) e BR-235 (Casa Nova). 

 

Figura 86. Área 1: Sobradinho, Sento Sé e Casa Nova, compreendem uma área promissora para 
geração de energia eólica. Fonte: Atlas de Energia Eólica da Bahia, 2013. 

 

 A área 2 compreende a região das Serras Azul e do Açuruá (Figura 87). Na 

área da Serra do Açuruá, predomina vegetações caatinga arbustiva e arbórea, 

florestas estacionais e áreas antropizadas. Os ventos médios anuais alcançam 

médias anuais de 8,0 a 9,0 m/s nas maiores elevações, a 100m de altura. A Serra 

Azul, localizada a oeste da Capada de Irecê, entre os municípios de Uibaí e 

Ibipeba, caracteriza-se pela cobertura de caatinga arbórea e ventos médios anuais 

de até 8,5 m/s, a 100m de altura. A região é cortada por uma linha de transmissão 

de 230kV, que interliga as subestações de Irecê e Bom Jesus da Lapa. As rodovias 

BA-052 e BA-805 são as principais vias de acesso às cidades.  
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Figura 87. Área promissora 2: Região das Serras Azul e do Açuruá. Fonte: Atlas de Energia Eólica 
da Bahia, 2013. 

 

 A área 3 é uma das mais elevadas do Estado, fazendo parte da porção 

oriental da Chapada Diamantina, a região ao redor do município de Morro do 

Chapéu (Figura 88) é coberta por caatinga arbustiva e arbórea, veredas, campos 

úmidos e floresta estacional. Os ventos médios anuais chegam a 9,0 ou 9,5 m/s 

nas melhores áreas. Parques eólicos já estão em fase de projeto na região, onde é 

prevista a instalação da subestação de Morro do Chapéu, a qual será interligada a 

uma linha de transmissão de 230kW, que, por sua vez, se conectará à subestação 

de Irecê. O acesso é dado pelas rodovias BA-052, BA-142 e BA-426. Os sítios 

mais promissores estão localizados ao sul e ao norte do Parque Estadual de Morro 

do Chapéu, que ocupa grande parte do território. A capacidade instalável da área, 

já descontada a área do Parque Estadual é de cerca de 10 GW; para esse cálculo 
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foram descontados 1,3GW correspondentes à área de Proteção Integral da região 

do Morro do Chapéu. 

 

 

Figura 88. Área promissora 3: Morro do Chapéu. Fonte: Atlas de Energia Eólica da Bahia, 2013. 
 

 A área 4 está localizada na região noroeste do Estado e a sudoeste do lago 

de Sobradinho, a Serra do Estreito possui uma extensão aproximada de 110km. 

Trata-se de uma serra estreita, retilínea, razoavelmente plana na porção elevada e 

com rugosidade caracterizada por vegetação principalmente arbustiva, sobre a qual 

a velocidade do vento atinge 8,0m/s a 100 metros de altura nas melhores áreas. O 

acesso é dado pelas rodovias BA-161 e BA-225. A região é pouquíssimo povoada, 

e as subestações mais próximas ficam nas cidades de Barra e Xique-Xique, a 30 e 

70km da extremidade sul da Serra, respectivamente, com conexões para 69 kV. A 

capacidade instalável para a área do Mapa apresentado na Figura 89 é estimada 

em 2,4GW em locais com ventos acima de 7,0 m/s, a 100m de altura. 
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Figura 89. Área promissora 4: Serra do Estreito. Fonte: Atlas de Energia Eólica da Bahia, 2013. 

 

 A área 5 é uma extensa área de serra pertencente a Chapada Diamantina, 

com cobertura do solo alternando entre rocha exposta, caatinga arbustiva, caatinga 

arbórea e floresta estacional (Figura 90), denominada Serra do Tombador. Os 

ventos médios anuais da região situam-se na faixa de 8,0 m/s, podendo alcançar 

9,5 m/s em sítios específicos. Estima-se que a região comporte uma capacidade 

instalável de aproximadamente 9 GW em energia eólica nos locais com ventos 

médios superiores a 7,0 m/s, a 100m de altura. As principais cidades são Campo 

Formoso (66,6 mil habitantes), Senhor do Bonfim (74,4 mil habitantes) e Jacobina 

(79,2 mil habitantes), as quais se acessam pelas BA-131 e BR-324. No sistema 

elétrico, destaca-se a proximidade da subestação de Senhor do Bonfim, conectada 

ao Sistema Interligado Nacional através de uma linha de transmissão de 230kV. 
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Figura 90. Área promissora 5: Serra do Tombador. Fonte: Atlas de Energia Eólica da Bahia, 2013. 

 

 A área 6 encontra-se na Serra do Espinhaço (Caetité/Guanambi/Pindaí). 

Sobre esses sítios, alternam-se as coberturas vegetais naturais de cerrado, 

caatinga e floresta estacional com áreas antropizadas. Nos melhores lugares, os 

ventos médios anuais podem chegar a 9,5 m/s, e as áreas com ventos médios 

superiores a 7,0 m/s a 100m de altura podem comportar uma potência instalável de 

5,6 GW. Destacam-se as cidades de Guanambi (78,8 mil habitantes), Caetité (47,5 

mil habitantes) e Pindaí (15,6 mil habitantes). Parques eólicos já em operação na 

região são servidos pelas subestações de Igaporã I, II e III e Pindaí II, com linhas 

de transmissão de 230 kV e 500 kV. As rodovias BA-030 e BR-122 são as 

principais vias de acesso (Figura 91). 
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Figura 91. Área promissora 6: Serra do Espinhaço (Caetité/ Guanambi/ Pindaí). Fonte: Atlas de 
Energia Eólica da Bahia, 2013. 

 

 A área 7 está localizada na porção central do Estado, a região possui terreno 

complexo, com áreas cobertas pela caatinga, áreas antropizadas e campos abertos 

nas elevações. O vento possui velocidades médias anuais variando de 7,5 e 8,0 

m/s. A capacidade instalável para a área é estimada em 3,5 GW em locais com 

ventos acima de 7,0 m/s, a 100m de altura. Atendendo a empreendimentos eólicos 

já instalados na região, o sistema elétrico conta com uma subestação em Brotas de 

Macaúbas, conectada a uma linha de transmissão de 230kV. Ao sul, a subestação 

de Ibicoara está conectada em 500 kV. O acesso à região se dá pela BA-152 e BA-

156 (Figura 92). 
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Figura 92. Área promissora 6: Serra do Espinhaço (Caetité/ Guanambi/ Pindaí). Fonte: Atlas de 
Energia Eólica da Bahia, 2013. 

 

 Segundo o Atlas Eólico da Bahia (2013) além das áreas analisadas existem 

outras áreas com características técnicas adequadas ao desenvolvimento da 

energia eólica, indicadas pelo mapeamento do potencial eólico da Bahia. Entre 

elas, destacam-se, no extremo oeste baiano, os municípios de Formosa do Rio 

Preto, Riachão das Neves, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, São Desidério, 

Correntina e Jaborandi. Se comparado às áreas indicadas primordialmente com 

mais promissoras, no entanto, o Extremo Oeste apresenta mais dificuldades com 

relação ao acesso e interligação ao Sistema Elétrico. Essas características, 

somadas à do regime de vento local, menos intenso que nas regiões das 

Chapadas no centro do Estado, sugerem que projetos de parques eólicos nessa 

porção do Estado possam vir a tornarem-se competitivos com o passar dos anos, à 
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medida que as melhores áreas sejam ocupadas e que o custo dos aerogeradores 

no Brasil diminua, admitindo-se a continuidade da tendência dos últimos anos. Vale 

afirmar, ainda, que as medições realizadas nessa porção do Estado, e que 

validaram o mapeamento, foram realizadas em alturas de até 40 m e com 

anemômetros não calibrados, condições que aumentam as incertezas das 

medições. Uma conclusão definitiva quanto a esse potencial só é possível com a 

instalação de torres de medição no padrão da indústria eólica no estado da arte. 

 Uma condição semelhante se observa no nordeste do Estado, nos 

municípios de Glória, Rodelas, Macururé, Chorrochó, Abaré, Curaçá, Uauá, 

Canudos e Jeremoabo. O mapeamento eólico realizado aponta áreas nesses locais 

com velocidades médias anuais superiores a 7,0 m/s, a 100m de altura. A região é 

cortada por duas linhas de transmissão em 500kV, que interligam as subestações 

da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga com Juazeiro II. 

 Por fim, a região Sul da Bahia apresenta áreas fragmentadas com potencial 

eólico tecnicamente viável para o desenvolvimento de projetos, porém, com 

impedimentos, devido à presença de Unidades de Conservação de Proteção 

Integral e a dificuldades relacionadas à complexidade do terreno. 

 O governo da Bahia em seus relatórios afirma que uma campanha de 

medições nas regiões não exploradas do Estado está prevista para os próximos 

anos, com o objetivo de confirmar e refinar o mapeamento eólico destas áreas e 

estimular seu desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO 7 
 



 125 

 
9. IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 
 

 Na sociedade contemporânea prepondera o individualismo. Não há uma 

cultura democrática, pois, as decisões políticas e sociais são tomadas sem a 

participação coletiva. Por outro lado, houve o reconhecimento da natureza como 

propriedade comunitária e do ser humano pertencente ao meio ambiente. “O 

processo irresponsável de depredação do ambiente pode provocar uma dramática 

devastação do sistema-Terra e de todas as organizações que o gerenciam” (BOFF, 

1999, p. 124). Portanto, reconhecida a necessidade de biodiversidade e as 

interconexões das relações, surge a ética do cuidado. Sabendo-se dos riscos 

ambientais a partir da atividade humana de uso dos recursos naturais, o princípio 

da precaução é a opção pela proteção em caso de evidência de ameaça ao 

ecossistema. 

 Não se conhecem perfeitamente as consequências dos atos humanos: é a 

sociedade do risco ambiental. “Não é possível negar o contexto atual de risco 

ambiental, mas sim abordá-lo de forma que seja possível trabalhar o rumo dos 

padrões já existentes [...] para a contínua busca de um meio ambiente equilibrado” 

(REIS e WITTMANN, 2010, p. 66). A precaução surge, assim, como um 

instrumento adequado para lidar com a realidade de risco ambiental da sociedade 

atual. 

Mesmo assim, há uma disputa de interesses pelos recursos naturais. Ocorre 

que o confronto sempre esteve presente e pode ser visto como uma oportunidade 

decrescimento, pois representa uma oportunidade de resolver dualismos 

divergentes. 

A capacidade de diálogo é fundamental diante do novo paradigma de 

percepção da complexidade da relação entre sociedade e natureza. “Se a gestão 

ambiental é um campo de conflitos, a sociedade, os empresários e o governo 

necessitam, desde já, incorporar o fato de que as soluções não podem ser 

confundidas com dominações de uns sobre outros” (SILVA, 2005, p. 11). Portanto, 

a dominação e a imposição não são as melhores formas de solucionar os conflitos 

ambientais. Beck (1994) refere que é necessário reconhecera ambiguidade e a 

ambivalência dos processos sociais como inevitáveis, abrindo-se o diálogo e o 

processo decisório. 
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 A democratização do processo de tomada de decisões acerca dos conflitos 

ambientais mostra-se um caminho crescente e a análise e reflexão sobre esse 

tema é fundamental. Dessa forma, por sua importância, serão tratados, através de 

uma abordagem teórica, aspectos socioambientais, econômicos, culturais e visuais. 

 Segundo Bauman (2001), vivemos um estilo de modernidade na qual as 

relações pessoais e com o meio são facilmente dissolvidas, pois mudam com muita 

rapidez, não se solidificando mais, produzindo uma falta de identidade social – a 

modernidade líquida. Para ele, o consumismo exagerado e o individualismo 

também são características marcantes desses novos tempos. 

 

A sociedade moderna existe em sua atividade incessante de 
“individualização” assim como as atividades dos indivíduos consistem 
na reformulação e renegociação diárias da rede de entrelaçamentos 
chamada “sociedade”. Nenhum dos dois parceiros fica parado por 
muito tempo. E assim o significado da “individualização” muda, 
assumindo sempre novas formas (BAUMAN, 2001, p. 39). 
 
 

 Aspectos ambientais e sociais que delimitam a proposta de desenvolvimento 

sustentável emergiram como contraponto à perspectiva do desenvolvimento 

unicamente econômico (SINAY et al, 2013). Sendo fruto dos trabalhos da 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) da 

Organização das Nações Unidas (ONU), bastante conhecido como Relatório de 

Brundtland8, o qual definiu, em 1987, o conceito de desenvolvimento sustentável 

como sendo “o processo que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade futura de suprir suas próprias necessidades”. 

Nos anos seguintes, ações em nível global, nacional e local destacaram 

determinados aspectos dos desafios ambientais, reclamando um novo olhar sobre 

a relação ser humano/meio ambiente, transformando-se em tema dominante 

(SINAY et al., 2013).  

Destacou-se a investigação sobre o prisma da educação para o 

desenvolvimento sustentável nos últimos 20 anos, tendo como cenários, por 

exemplo, a Conferência Rio+20, Cúpula da Terra (SULAIMAN, 2011), que “levou à 

produção dos principais documentos internacionais, como a Declaração do Rio, a 

                                                 
8Relatório Brundtland é o documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future), 
publicado em 1987. Neste documento o desenvolvimento sustentável é concebido como: o 
desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. 
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Agenda 21 e as convenções sobre a desertificação, a biodiversidade, e as 

mudanças climáticas” (MEBRATU, 1998, p. 502). 

No entanto, as definições sobre desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade, ainda, são imprecisas, em virtude das abordagens traduzirem 

especificidades de cada área específica de conhecimento. As discussões fruto 

dessa diversidade têm influenciado a elaboração de políticas de governos, de 

agências internacionais e de organizações empresariais (MEBRATU, 1998, p. 494; 

REDCLIFT, 2006, p. 68). 

Na década de 2000, a perspectiva da sustentabilidade ganhou destaque em 

diversas mídias, nas universidades, nas empresas, nas pautas governamentais e 

na sociedade na década de 2000, com suporte no discurso da gravidade da 

degradação ambiental, emergindo uma leitura catastrófica e, em contrapartida, a 

necessária onda verde, adotada como expectativa a responsabilidade 

socioambiental e, no âmbito organizacional, a possibilidade de maior vantagem 

competitiva (COSTA et al, 2013). 

No âmbito da administração, dada a relevância do papel das empresas 

como geradoras de sustentabilidade, três premissas são apresentadas por 

Banerjee (2008): 1) como empresas devem pensar além de fazer dinheiro e 

observar o desenvolvimento social e questões ambientais; 2) como empresas 

devem se comportar de forma ética e demonstrar integridade e transparência em 

suas operações; 3) como empresas devem se envolver com a comunidade 

deforma a melhorar o Bem-Estar social e apoiar a Comunidade por meio da 

filantropia, por exemplo. 

Surgindo, desse cenário emerge a questão das fontes energéticas, que terão 

sua importância cada vez mais aumentada no cenário energético mundial. A 

produção de energia limpa é uma das principais premissas para mudança do atual 

cenário ambiental. No que tange a energia eólica, estudos de Meireles (2008; 2011; 

2013 e 2015), Lage e Barbieri (2001) defendem que sua produção seja baseada 

em uma política planejada em relação aos aspectos sociais, ambientais, aos 

impactos ambientais e a medidas mitigadoras. 

A pressão mundial sobre os governos e as empresas em virtude da 

crescente degradação da natureza e do clamor mundial acerca dos riscos que 

pesam sobre a vida humana faz com que todos ampliem esforços para conferir 

sustentabilidade ao desenvolvimento (BOFF, 2012). Vivemos uma crise atual 
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gerada pela visão de desenvolvimento, basicamente antropocêntrica, que 

tradicionalmente tem dicotomizado o homem e a natureza (CARRIERI, 2003). 

O antropocentrismo significa colocar o ser humano no centro de tudo, como 

rei erainha da natureza, o único que tem valor (BOFF, 2012). Esta versão da 

superioridade do homem sobre a natureza exprime o ponto de vista do narrador a 

respeito da própria humanidade em relação às formas de agir sobre os elementos 

não-humanos do entorno. 

Toma-se a natureza como matéria-prima para os projetos humanos de 

transformação (INGOLD, 2000). 

O desenvolvimento, baseado no antropocentrismo, que vigora em quase 

todos os países, não pode ser considerado sustentável (BOFF, 2012). Práticas 

capitalistas contemporâneas contribuem para a desapropriação ou espoliação e a 

subjugação da vida ao poder da morte numa variedade de contextos (BANERJEE, 

2008). Há fortes evidências deque o atual modelo de produção para o mercado em 

contraponto à produção para a subsistência tem papel fundamental na degradação 

ambiental. A lógica do sistema de produção e consumo imperante está em 

contradição com a sustentabilidade (BOFF, 2012). 

A relação sociedade-natureza, em que o ideal desenvolvimentista de 

prosperidade e progresso difundidos no discurso capitalista torna-se cada vez mais 

longe de ser realizado, tem trazido diversas consequências, dentre elas, o 

problema ambiental (RABELO, 2002). Já sob a lógica da harmonia indivíduo-

ambiente, o desenvolvimento sustentável se apresenta como um processo de 

mudança em que a exploração de recursos, a direção dos investimentos, a 

orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional podem estar 

em harmonia quando reforça o potencial atual e futuro para atender às 

necessidades humanas e aspiração. Assim, dois aspectos ressaltam o necessário 

envolvimento do indivíduo e dos valores que subjazem a ação sustentável: a 

filosofia que sustenta as relações entre os diferentes fatores deve ser 

compartilhada em um consenso público e um sistema abrangente de tal forma que 

as inter-relações complexas possam favorecer a comunicação, o entendimento e o 

crescimento do conhecimento (BRANDON,1999). 

Nesse sentido, afirmam-se a necessidade de abordar o desenvolvimento 

sustentável do planeta, repensar o modelo de crescimento baseado na cultura do 

desperdício, levando em consideração questões ambientais, políticas e sociais, 
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tendo em vista a multiplicidade de concepções sobre sustentabilidade e sua 

vertente no âmbito da gestão, o desenvolvimento sustentável. Constata-se a 

necessidade de revisitar a relação homem-ambiente, por meio de aprofundamento 

no debate, com a participação de diversos segmentos da sociedade “acompanhado 

de um esforço conciliatório, no sentido não de eliminar de uma vez por todas as 

contradições teóricas e práticas que o marcam, mas de oferecer às suas diferentes 

perspectivas uma maior possibilidade de coexistência e convergência” 

(MARCONATTO, 2013, p. 18). 

A adoção de energias alternativas tornou-se fator de segurança para o 

desenvolvimento de diversos países (SIMAS; PACCA, 2013). Além das questões 

econômicas, novas tecnologias de energias também estão no bojo de discussões 

ambientais, considerando que a produção energética mais disseminada ainda tem 

como elemento primordial recursos não-renováveis como petróleo, carvão, energia 

nuclear que provocam impactos ambientais negativos, como a produção de gases 

de efeito estufa (BARBIERI et al.,2007). Nesse sentido, “entre possíveis 

alternativas, a energia eólica é uma que despertou significativa atenção durante as 

últimas décadas” (SIMAS; PACCA, 2013, p. 99), emergindo como uma proposta 

tecnológica segura e sustentável. 

Particularmente, a energia eólica apresenta maiores vantagens ambientais, 

quando comparadas as fontes tradicionais, pois sua produção não implica na 

emissão de CO2, nem de outros produtos nocivos ao ambiente (reduzindo o risco 

do efeito estufa), o aumento da oferta de energia, a produção de energia 

sustentável em longo prazo, redução da dependência energética externa, criação 

de oportunidades de emprego, o desenvolvimento econômico localizado, não 

apresenta variações de preço, nem riscos geopolíticos, e ser ilimitada 

(ABRAMOWSKI; POSORSKI, 2000; ARAÚJO; FREITAS, 2006). 

Diante dessa perspectiva, a energia sustentável condiciona, muitas vezes, a 

premissa de que a fonte energética renovável não desencadeia impactos 

socioambientais. No entanto, a implantação desordenada de usinas eólicas no 

Nordeste brasileiro ocasiona danos socioambientais, sinalizando a importância de 

uma análise prévia da construção de planejamentos mais eficientes (MEIRELES, 

2011). Não há sustentabilidade plena sem o resto (BOFF, 2012). 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir dos estudos e análises apresentadas neste manuscrito pôde-se 

constatar que não inicialmente, mas sim no transcorrer da instalação da crise 

hídrica foram sendo gerados complicadores, econômicos, sociais, ambientais e até 

culturais que ainda estão implicando em algumas mudanças de comportamento 

nos seres humanos em relação ao modo de vida e de se relacionar com o 

ambiente.  

A busca por energias renováveis que possivelmente possam contribuir na 

geração de energia elétrica (“energia verde”) para nosso país foi um dos benefícios 

que essa crise pode impulsionar. Desta maneira a energia eólica acabou se 

tornando uma das fontes de energia renováveis mais atraentes para o mercado 

elétrico e as buscas por regiões mais favoráveis para a implantação desta 

modalidade geradora de energia vem mostrando que nunca os ventos foram tão 

importantes para o estado da Bahia como agora. Graças à força dos ventos, o 

estado está com uma capacidade instalada de geração de energia da ordem de 

1.218 milhão de MegaWatts (MW), suficientes para atender a aproximadamente um 

terço de todo o consumo, incluindo não só o residencial, mas também o industrial e 

o uso na agricultura, proporcionada pela ação dos 47 parques eólicos existentes no 

interior do Estado, na Região do Semiárido. 

O desenvolvimento elétrico do Estado da Bahia foi e continua a ser 

impulsionado e um dos motivos realmente foi à crise hídrica. Novos projetos foram 

leiloados em 2016, pelo Ministério das Minas e Energia, que equivalem à 

capacidade de geração de três usinas de Itaipu, e todo efetivado, pode 

proporcionar ao país um acréscimo de 47,6 milhões de MW de energia disponível 

no mercado, até 2021; constatando-se assim, sua rápida expansão e excelentes 

perspectivas econômicas futuras que esta modalidade de fonte de energia 

renovável apresenta. Consolidando ao estado a posição de maior pólo brasileiro de 

investimentos em energia eólica, tornando-se uma referência internacional nesta 

área. 

Com isto, a situação baiana torna-se ainda mais promissora para 

empreendedores interessados em investimentos em Energia Eólica, favorecendo 

assim ainda mais as condições de desenvolvimento elétrico e para além dele no 

Estado da Bahia. 
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12. NORMAS UTILIZADAS 

 

Esta dissertação está de acordo com as seguintes normas em vigor no 
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- NORMA 01/2014 – Instruções e Procedimentos Normativos para a Defesa de 
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Manual de Normatização de Trabalhos Acadêmicos da UNIVASF, confeccionado 

pelo Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI) da UNIVASF. Petrolina; 2013. 
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