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RESUMO 
 

 
As fontes renováveis de energias mostram-se como uma alternativa interessante para 

minimizar o problema da falta de energia elétrica enfrentada pelo homem rural, 

principalmente nos locais remotos onde as dificuldades de distribuição das linhas de 

eletrificação, sobretudo no aspecto econômico, são grandes mostrando-se inviáveis. A 

energia eólica além de outros propósitos pode ser aproveitada em bombas d'água para 

irrigação. Assim, enorme quantidade de energia consumida para bombeamento d'água pode 

ser poupada pela introdução de bombas de Catavento, pois é uma tecnologia consolidada, 

não poluente e através de estudos, já foi provado que o bombeamento d'água usando a 

velocidade de bombear do Catavento é muito econômico. 

Esta Dissertação pretende apresentar, a partir de um conceito de desenvolvimento 

sustentável ancorado em sete dimensões da sustentabilidade (ecológica, econômica, social, 

espacial, cultural, tecnológica e política), um projeto de geradores eólicos de pequeno 

porte, desenvolvendo a partir desse projeto, um conjunto de critérios capazes de contribuir 

para avaliação da viabilidade do mesmo. É também apresentado um exemplo de projeto de 

energia eólica, que visa reduzir a dependência energética na agricultura e contribuir para a 

superação dos atuais problemas de abastecimento do setor energético. Por fim, estes 

critérios são testados para analisar a viabilidade deste projeto alternativo e a aplicabilidade 

desta tecnologia, com o propósito de aumentar a exploração desse tipo de energia 

alternativa, promovendo o desenvolvimento sustentável e beneficiando o pequeno 

produtor. 

Como resultado, concluiu-se que o volume de água bombeado pelo Catavento é suficiente 

para pequenos sistemas de irrigação, armazenamento em reservatórios para uma posterior 

utilização por gravidade ou ter o seu uso direto para o consumo humano ou de animais 

dependendo sempre da altura manométrica e da quantidade de água solicitada pelo usuário. 

Palavras-chave: Fonte alternativa de energia, Desenvolvimento Sustentável, crescimento 

econômico. 
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ABSTRACT 
 
 

The renewable sources of energies are shown as an interesting alternative to minimize the 

problem of the electric power lack faced by the rural man, mainly in the remote places 

where the difficulties of distribution of the electrification lines, above all in the economical 

aspect, they are big being shown unviable. The energy eolic besides other purposes, can be 

taken advantage of in bombs of water for irrigation. Like this, enormous amount of energy 

consumed for bombeament of water can be saved by the introduction of bombs of 

Catavento, because it is a consolidated technology, no pollutant and through studies, it was 

already proven that the bombeament of water using the speed of pumping of Catavento is 

very economical.  

This Dissertation intends to present, starting from a concept of maintainable development 

anchored in seven dimensions of the sustentabilidade (ecological, economical, social, 

space, cultural, technological and politics), a project of generators eolics of small load, 

developing to leave of that project, a group of criteria capable to contribute for evaluation 

of the viability of the same. It is also presented an example of project of energy eolic, that 

seeks to reduce the energy dependence in the agriculture and to contribute for the 

superation of the current problems of provisioning of the energy section. Finally, these 

criteria are tested to analyze the viability of this alternative project and the applicability of 

this technology, with the purpose of increasing the exploration of that type of alternative 

energy, promoting the maintainable development and benefitting the small producer.  

As result, was ended that the volume of water pumped by Catavento is enough for small 

overhead irrigations, storage in reservoirs for a subsequent use for gravity or to have 

his/her direct use for the human consumption or of animals always depending on the height 

manometric and of the amount of water requested by the user.  

Key-words: Source alternative of energy, Maintainable Development, economical growth. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - INTRODUÇÃO  

O processo de elaboração do desenvolvimento rural sustentável tem como uma de 

suas principais finalidades a contribuição com a mobilização social dos comunitários para 

que haja inclusão social e se transformem em atores e assumam seu papel de agentes do 

desenvolvimento. 

O desenvolvimento rural sustentável passa a se configurar como uma alternativa 

para mudar o rumo dos processos de desenvolvimento. Operando ao nível local, é ainda 
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possível encontrar alternativas para os rumos desenvolvimentistas descobrindo novas 

formas de desenvolvimento para enfrentar a desigualdade, possibilitar verdadeiras 

melhorias na qualidade de vida humana e promover a sustentabilidade. 

A energia eólica no nordeste há muito se transformou em aliada do homem no 

enfrentamento das condições adversas e na luta para o desenvolvimento sustentável. Os 

Cataventos para bombeamento de água são bastante comuns na paisagem nordestina. 

Fabricados por diversas pequenas e médias indústrias locais, são empregados para bombear 

água proveniente de poços, açudes, rios e cacimbões, entre outros. Um destaque são os 

enormes Cataventos de madeira, utilizados nas salinas do Rio Grande do Norte para 

bombeamento de água do mar. 

O desenvolvimento agrícola exige novas estratégias, no sentido de potencializar a 

produtividade e minimizar os riscos na produção. Com o aumento da população mundial, a 

produção de alimentos com base apenas na estação chuvosa não é suficiente. Um dos 

importantes desafios da agricultura atual é o aumento da competitividade e qualidade dos 

produtos, associado à preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente, permitindo 

benefícios sustentáveis nas explorações agrícolas. Neste contexto, é importante avaliar e 

adequar cada um dos fatores que compõem o sistema de produção, incluindo a eficiência e 

o manejo da água de irrigação. 

O Estado de Sergipe conta com oito perímetros irrigados que correspondem a uma 

área irrigável superior a 13 mil hectares, dos quais três (Betume, Cotinguiba-Pindoba e 

Propriá) implantados pelo governo federal, através da Codevasf. Os demais, implantados 

pelo governo estadual, geralmente com a participação de recursos federais e internacionais. 

À exceção do Platô de Neópolis, dividido em lotes empresariais, os demais são 

subdivididos em lotes parcelares de exploração familiar. Além dos já implantados, 

encontra-se em fase final implantação os projetos de irrigação Jacarecica II e Jacaré-

Curituba, respectivamente, em Itabaiana e Canindé do São Francisco. 

Nos Perímetros irrigados do Estado de Sergipe, a água tem sido aplicada quase 

sempre em déficit ou excesso, sem que sejam considerados aspectos relativos ao clima, às 

características físico-hídricas do solo e à fenologia da cultura, resultando em perdas 

imensuráveis de produção, água e energia. 
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Então, visando o uso racional da água de irrigação, a sustentabilidade do sistema de 

irrigação e maximizar a produção agrícola, esse projeto tem por objetivo, estudar o 

potencial eólico da região semi-árida a partir de dados coletados através de estações 

meteorológicas implantadas nesses locais. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Avaliar o potencial eólico para bombeamento d'água em zonas rurais, utilizando-se 

dos dados de velocidade média mensal do vento, obtidos entre os anos de 2005 e 2006, no 

semi-árido do Estado de Sergipe, para fins de cálculo do potencial energético desta fonte. 

Visa também, utilizar à tecnologia eólica para bombear água de rios, lagos ou açudes mais 

próximo do local a ser irrigado. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

O aumento da demanda global por energia é uma realidade incontestável. A 

produção de energia, em seu sentido amplo, é uma necessidade cada vez mais presente em 

nosso meio. É impossível imaginar o homem vivendo em condições dignas sem os 

benefícios proporcionados pela eletricidade. Entretanto, a forma tradicional de produção de 

eletricidade do país não suprirá por muito tempo esta crescente demanda. 

Mundialmente a demanda por energia cresce numa velocidade acentuada. Devido 

principalmente ao acesso de um maior número de pessoas a eletrodomésticos e, ainda, a 

maioria das máquinas industriais são alimentadas por energia elétrica. Com isto a 

necessidade de encontrar novas fontes de geração de energia é muito grande, pois as fontes 

atuais de energia não comportam sozinha esta demanda, no qual as reservas de 

combustíveis fósseis estão em processo acelerado de esgotamento. 

As fontes renováveis de energias mostram-se como uma alternativa viável para 

minimizar este problema, principalmente nos locais remotos onde as dificuldades de 

distribuição das linhas de eletrificação, sobretudo no aspecto econômico, são grandes 

mostrando-se inviáveis.  
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A questão do bombeamento de água na propriedade rural, objetivo deste estudo, é 

um dos entraves mais importantes a ser solucionado para a área rural. A utilização local 

das fontes renováveis de energia, através de equipamentos adequados, mostra-se como 

alternativa interessante para sanar este problema.  

A energia eólica pode ser aproveitada em bombas d'água para irrigação e outros 

propósitos. Assim, enorme quantidade de energia consumida para bombeamento d'água 

pode ser poupada pela introdução de bombas de Catavento, pois é uma tecnologia 

consolidada, não poluente e através de estudos, já foi provado que o bombeamento d'água 

usando a velocidade de bombear do Catavento é muito econômica. 

Apesar de não ser o único vetor de desenvolvimento, o acesso à energia elétrica é 

de fundamental importância ao meio rural. Devido ao nível de carência existente em 

muitas zonas rurais brasileiras, as alterações no padrão de vida das famílias e no nível de 

renda das comunidades provocadas pelo acesso à eletricidade são mais efetivas quando 

integrada a outras ações, tais como serviço de ensino, saúde, saneamento, estradas, 

transporte, assistência técnica, crédito rural e agroindústria. 

Sendo assim, a inexistência de rede elétrica, a irregularidade e os custos do 

fornecimento de combustível em muitas regiões, motivam a introdução de sistemas de 

bombeamento baseados em recursos energéticos disponíveis localmente, que podem ser 

eólico, solar, pequenas quedas d'água, biomassa, etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

Nos últimos anos começaram a emergir os problemas decorrentes da degradação 

ambiental relativa a utilização predatória do meio ambiente, acima de suas capacidades de 

regeneração. A natureza tratada como mercadoria ou estoque infindável de recursos, sofreu 

danos irreparáveis, diante da busca desenfreada produzida pela ideologia capitalista por 

mais status social, fundamentado na quantificação de bens materiais adquiridos.  
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Por outro lado, as práticas capitalista fomentam que, por necessidade de 

sobrevivência, os países pobres em explorar seus recursos naturais, impondo o modo 

predatório como uma alternativa de desenvolvimento necessária para a superação das 

condições sócio-econômicas, haja visto o caso dos países da África que têm a exploração 

dos recursos naturais a principal atividade econômica, como o petróleo e a madeira. 

Segundo o relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD), Nosso Futuro Comum: 

“Muitas partes do mundo entraram numa espiral 

descendente e viciosa: os povos mais pobres são obrigados a 

usar excessivamente seus recursos ambientais a fim de 

sobrevirem, e o fato de empobrecerem seu meio ambiente os 

empobrece mais, tornando sua sobrevivência mais difícil e 

incerta. A prosperidade conseguida em algumas partes do 

mundo é com freqüência precária, pois foi obtida mediante 

práticas agrícolas, florestais e industriais que só trazem 

lucro e progresso a curto prazo” (CMMAD, 1991: 29). 

Nesta ótica, o atual ritmo de consumo assinala para uma crise sem precedentes na 

história do homem num cenário de escassez de recursos e de um estado de degradação 

ambiental irreversível. As conseqüências sobre o meio ambiente, deste estilo de 

desenvolvimento, são inúmeras e quase irreversíveis. Chuvas ácidas, inundações, redução 

do potencial hídrico do planeta, poluição dos rios e ar, redução da camada de ozônio que 

protege o planeta da radiação, aquecimento do clima, degelo, aparecimento de inúmeras 

doenças ocasionadas pela poluição, são alguns dos graves exemplos das conseqüências e 

do nível de degradação da natureza que ora o planeta se encontra. E como conseqüências 

socio-econômicas, tem-se o aumento do contingente de pobres e da desigualdade social, a 

diminuição do número de postos de trabalho, a perda do poder de compra de alguns 

segmentos da classe média, entre outros. A educação, por sua vez, tornou-se mais 

instrumental para a sociedade e mais lucrativa como setor econômico, e o acesso à saúde 

cada vez mais diferenciado. Diante de tantas vulnerabilidades, exclusões e danos, torna-se 

urgente vislumbrar novas alternativas, pensar em novas formas de desenvolvimento que 

estejam relacionadas com a idéia de meio ambiente saudável, de justiça social e de 

cidadania com capacidade de reflexão e de trabalho. (CMMAD, 1991). 
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2.1 A BUSCA DE SOLUÇÕES  

Até os anos 60, a questão ambiental que nas raras vezes que era tratada, e que 

sempre foi tida como problemas internos de cada país, passou a ser considerada como um 

problema global, a partir de desastres ecológicos que não respeitavam limites geográficos 

ou sócio-econômicos, como por exemplo, rios e mares poluídos. Esse pensamento tomou 

proporções planetárias quando, em 1971, o Clube de Roma, entidade que reunia cientistas 

de vários países, publicou o livro “Limites de Crescimento”, contendo os resultados dos 

estudos liderado pelo cientista Dennis Meadows, onde apontava que a humanidade no 

século XXI iria se defrontar com graves problemas, se não mudasse os padrões de 

produção e consumo. Em junho de 1972, em Estocolmo, a ONU promoveu a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano e discutiram os principais problemas 

ambientais do Planeta e suas a relações com a ameaça de sobrevivência da vida humana. 

(CMMAD, 1991). 

No ano de 1983 a Primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, foi 

nomeada pela ONU para presidir e constituir uma comissão independente para estudar as 

questões relacionadas com o desenvolvimento da humanidade. Essa comissão foi 

denominada de Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CMMAD). Os resultados dos estudos desta comissão foram reunidos no Relatório “Nosso 

Futuro Comum” onde constava pela primeira vez o termo “desenvolvimento sustentável”, 

na tentativa de incorporar o conceito de sustentabilidade ao conceito de desenvolvimento. 

Desse modo, desenvolvimento sustentável foi conceituado como “aquele que responde às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender 

às suas próprias necessidades”  

Apesar de aparentemente simples, este conceito traz em seu bojo todas as 

dificuldades próprias inerentes ao confronto da perspectiva capitalista, centrada no 

mercado e no lucro, com a perspectiva da solidariedade e da responsabilidade para com as 

gerações futuras. Nesse sentido, consiste um dos grandes desafio para implementar deste 

conceito, a definição de quais são as necessidades da atual geração e quais serão as 

necessidades das gerações futuras.  
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Passados então vinte anos da Conferência de Estocolmo, em 1992, o Rio de Janeiro 

reuniu líderes de 178 países na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD) para discutir novamente a questão ambiental global e, onde 

foi firmado um compromisso mundial para implementação de ações, visando alcançar de 

um desenvolvimento em bases sustentáveis. Este compromisso, denominado Agenda 21, 

constituiu-se num documento com 40 capítulos contendo recomendações sobre as questões 

que impedem ou dificultam a promoção do desenvolvimento sustentável nas sociedades 

atuais, quer sejam ricas ou pobres. (CMMAD, 1991). 

 

2.2 AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 

O conceito de sustentabilidade tem as raízes fincadas na Ecologia e está associado à 

capacidade de recomposição e regeneração dos ecossistemas. Entretanto, a questão do 

meio ambiente e do desenvolvimento constituem-se numa discussão cheia de conflitos e 

divergências entre as várias partes interessadas no tema. (SACHS, 1993). 

Para um grupo com orientação mais ecológica, as teorias da natureza e da 

sociedade são interdependentes e estão intrinsecamente relacionadas e portanto não podem 

ser consideradas em separado. Para uma outra vertente, com orientação econômica, a 

questão ambiental traz em seu bojo um conflito permanente entre a lógica da natureza com 

seus ecossistemas e a lógica do mercado com seus propósitos de lucro. Segundo um grupo 

voltado mais para a questão social, a discussão gira em torno da crescente pobreza 

convivendo com o processo de concentração de riqueza. Há ainda, aqueles que discutem a 

questão ambiental na ótica das concentrações urbanas em detrimento ao esvaziamento das 

áreas rurais, sem contar quando a discussão entra na questão das culturas de massa que 

substituem cada vez mais as identidades e valores culturais dos grupos sociais, pelo 

fetichismo do mercado. Tem também os que debatem a questão na perspectiva da produção 

do conhecimento científico e tecnológico que gera riqueza ou da sua falta, que empobrece 

cada vez mais as nações sem perspectivas de desenvolvimento, e por fim, o grupo mais 

assentado nos conceitos da democracia que vêem com fundamental, a questão da 

participação da sociedade civil nos rumos do desenvolvimento sustentável. (SACHS, 

1993). 
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Neste contexto, pensar em sociedade sustentável significa ampliar as preocupações 

para todas as dimensões do desenvolvimento. Por exemplo, deve-se começar por uma 

abordagem interdimensional do conceito de sustentabilidade, de modo a permitir as 

interações dos fenômenos do meio ambiente dentro de uma visão mais ampla dos 

problemas que as sociedades, principalmente dos países periféricos convivem, como a 

pobreza, a desigualdade social, a falta de trabalho, as concentrações urbanas e tantos outros 

problemas que estão intrinsecamente relacionados. (SACHS, 1993). 

Neste sentido, pode-se dizer que o conceito de sustentabilidade aborda outras 

dimensões das atividades humanas além da ecológica, tais como a econômica, a social, a 

espacial, a cultural, a tecnológica e a política, apesar de se reconhecer as dificuldades na 

determinação do limite claro de sustentabilidade entre cada uma dessas dimensões, 

principalmente ao serem consideradas as relações de interdependência às quais essas 

dimensões estão sujeitas e dentro do contexto de uma sociedade plural. Assim pode-se 

dizer, que os conteúdos destas dimensões da sustentabilidade relacionadas com as questões 

do desenvolvimento sustentável são os seguintes: 

a) Sustentabilidade na dimensão ecológica, inclui questões relacionadas com a gestão 

integrada dos recursos naturais, como o manejo sustentável dos recursos, a 

preservação, a reciclagem, a reutilização, o combate ao desperdício e a conservação 

dos recursos finitos, de modo que o desenvolvimento seja possível dentro de uma 

ética ambiental mais solidária com a natureza e com as gerações futuras. (SACHS, 

1993). 

b) Sustentabilidade na dimensão econômica, inclui a criação de mecanismos para um 

novo sistema produtivo, integrado e de base local, nos quais sejam estimuladas a 

diversidade e a complementaridade de atividades econômicas, gerando uma cadeia de 

iniciativas de modo que a agricultura, a indústria, o comércio e setor de serviços 

gerem melhorias nas condições de vida para todos os sistemas envolvidos, quer sejam 

sociais ou naturais. (SACHS, 1993). 

c) Sustentabilidade na dimensão social, inclui o atendimento às necessidades 

essenciais de uma sociedade, como saúde, educação, habitação, infra-estrutura e 

saneamento básico e na garantia dos direitos fundamentais do ser humano, como 
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também o trabalho de redução das desigualdade sociais, combatendo prioritariamente 

pobreza. Desse modo, deve criar mecanismo para geração de trabalho e renda e 

inserção social, de forma a prover condições e dignidade para superar as precárias 

condições em que vive uma expressiva parcela da sociedade brasileira. Para alcançar 

esse objetivo, deve apoiar-se na transferência de recursos exógenos e na mobilização 

de recursos endógenos, quer sejam públicos ou privados. (SACHS, 1993). 

d) Sustentabilidade na dimensão espacial, inclui a promoção da desconcentração de 

atividades econômicas do centro urbano, a ampliação a infra-estrutura e o 

atendimento às necessidades básicas da população nas áreas rurais, o fomento da 

instalação de empreendimentos que utilize como insumos a produção local, 

construindo assim uma cadeia produtiva que agrega valor à produção local e melhora 

a qualidade de vida da região. (SACHS, 1993). 

e) Sustentabilidade na dimensão cultural, inclui o desenvolvimento de projetos que 

contribuam para a preservação da diversidade cultural local, frente a cultura de 

massa, capacitando a sociedade com base em valores tradicionais e éticos, criando 

condições para a expressão da arte local e para transferência das tradições às gerações 

futuras. Capacita a sociedade também no exercício da cidadania consciente para a 

construção de uma ética baseada em princípios de solidariedade e confiança mútua. 

(SACHS, 1993). 

f) Sustentabilidade na dimensão tecnológica, inclui a promoção do desenvolvimento 

científico e tecnológico local, o fomento de parcerias entre órgãos governamentais e 

não governamentais, universidades, mercado e sociedade civil, promovendo o 

intercâmbio e a cooperação técnica e investindo no desenvolvimento de recursos 

humanos locais. (SACHS, 1993). 

g) Sustentabilidade na dimensão política, inclui a criação de condições para a 

participação efetiva da sociedade civil, no planejamento e controle social das 

políticas públicas, a partir da disponibilização de uma base de informação 

desagregada, que permita uma análise mais apurada da economia e da realidade 

social local, provendo condições de êxito para a participação da sociedade nos 

projetos de desenvolvimento sustentável. Cabe ainda atuar também no 
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desenvolvimento de uma filosofia, dentro administração pública, voltada para os 

interesses da sociedade, de modo a eliminar qualquer prática clientelista ou distorcida 

sobre os conceitos da governabilidade. Contas equilibradas e responsabilidade com o 

patrimônio público fazem parte desta filosofia. (SACHS, 1993). 

Diante desta classificação de conteúdo sobre as dimensões da sustentabilidade do 

desenvolvimento sustentável, se assim pode-se dizer, é possível pensar que todo projeto 

que visa promover o desenvolvimento sustentável pode ser avaliado à luz destas dimensões 

da sustentabilidade, com o propósito de verificar o quanto de conceitos de 

desenvolvimento e sustentabilidade o projeto contém e até que ponto, trata-se realmente de 

um projeto de desenvolvimento sustentável. (SACHS, 1993). 

 

2.3 A ENERGIA EÓLICA 

A energia sempre foi um fator essencial para a evolução e desenvolvimento da 

humanidade. Tanto que a preocupação para a obtenção de fontes energéticas tem sido uma 

constante. Ao longo de sua história, o ser humano passou por diversos períodos, nos quais 

dominaram matrizes energéticas diferentes, como a biomassa (lenha), o carvão e o 

petróleo. Hoje, são buscadas novas alternativas, estimuladas, sobretudo, em virtude da 

crise energética e do prejuízo ambiental causado pela queima de combustíveis fósseis.  

Os iminentes colapsos energéticos, oriundos do rápido crescimento da economia 

mundial, nas últimas décadas, principalmente nos anos 1990, e da falta de gerenciamento, 

tem intensificado a procura por fontes alternativas de energia, como a eólica e a solar. 

Estas fontes são consideradas permanentes, ou seja, sem risco de serem findáveis, e bem 

menos poluentes, comparadas aos combustíveis fósseis, que ainda são à base da matriz 

energética atual.  

Com relação aos impactos ambientais, é necessário destacar o aumento de CO2, 

NOx e outros poluentes na atmosfera, principalmente através da queima de petróleo e 

carvão. Além disto, os estudos geológicos concluíram que os enormes depósitos destes 

combustíveis estão findando. Portanto, foi preciso pensar em alguma alternativa que 
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pudesse ser implementado o mais rápido possível e com o menor custo ambiental. Neste 

particular, a energia solar direta e, em especial, as eólicas se enquadram.  

No que se refere, especificamente, a energia eólica, cabe ressaltar que pode ser 

implementada em praticamente todo o planeta, sendo de relativa facilidade de implantação, 

dependendo, é claro, do potencial de ventos, incidência solar da região e outras 

características do espaço geográfico. Esta fonte, assim, pode atender tanto a países 

desenvolvidos quanto a nações pobres.   

Subsidiar a utilização de combustíveis limpos, como a energia eólica, em rápido 

desenvolvimento no mundo, é uma estratégia que já produz resultados interessantes, 

conforme será constatado no decorrer deste trabalho.  

Existem, atualmente, mais de 30.000 turbinas eólicas de grande porte em operação 

no mundo, com capacidade instalada da ordem de 13.500 MW, conforme mostra o gráfico 

da Figura 2.1. No âmbito do Comitê Internacional de Mudanças Climáticas, está sendo 

projetada a instalação de 30.000 MW, por volta do ano 2030, podendo tal projeção ser 

estendida em função da perspectiva de venda dos "Certificados de Carbono".  

 

 

 

 

Figura 2.1 – Percentual de energia eólica instalada 
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          Fonte: ECOWIND (2001) 

 

Na Dinamarca, a contribuição da energia eólica é de 11% da energia elétrica total 

produzida; no norte da Alemanha (região de Schleswig Holstein) a contribuição eólica já 

passou de 16%; e a União Européia tem como meta gerar 10% de toda eletricidade a partir 

do vento até 2030. 

No entanto, para o desenvolvimento da energia eólica é fundamental analisar o 

regime de ventos da região. A formação de ventos, por sua vez, está relacionada ao 

desigual aquecimento da Terra. Desta forma, as trocas de energia entre a superfície dos 

continentes e dos oceanos acionam uma diferença de pressão atmosférica que desloca 

massas de ar e de água, fazendo-as mudar de rumo ou se alterarem. Isto determina que 

certos lugares fiquem mais quentes, outros mais frios, mais úmidos ou mais secos. Por isso 

o estudo da dinâmica da circulação atmosférica é um ponto-chave para a implementação da 

energia eólica. 

Hoje em dia, embora não se tenha um aproveitamento considerável dos recursos 

eólicos, algumas medidas precisas de vento, realizadas recentemente em diversos pontos 

do território nacional, indicam a existência de um imenso potencial eólico ainda não 

explorado conforme mostra a Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Mapa eólico brasileiro 
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As possibilidades de utilização de energias renováveis, principalmente da energia 

eólica, há muito desperta a atenção de pesquisadores na busca de soluções para os 

problemas enfrentados pelo homem nordestino.  

No Brasil, particularmente em região de grande potencial eólico, como no nordeste 

e no litoral das regiões sul e sudeste, essa energia poderia ser até utilizada como a única 

forma de aproveitamento alternativo. Nos estados do nordeste brasileiro, com escassos 

recursos hidroelétricos a geração eólica apresenta-se como alternativa poderosa para o 

abastecimento de energia. Salienta-se que o potencia eólico brasileiro e avaliado em 63 

milhões de MWh/ano, uma apreciável quantidade de energia que não pode ser descartada. 

A energia eólica é usada desde a antiguidade para movimentar barcos à vela, 

moagem de grãos. Para a geração de eletricidade, as primeiras tentativas surgiram no final 

do século XIX, mas somente um século depois, com a crise internacional do petróleo 

(década de 1970), é que houve interesse e investimentos suficientes para viabilizar o 

desenvolvimento e aplicação de equipamentos em escala comercial. E vem se tornando 

uma alternativa energética, pois é uma fonte não poluidora e gratuita de energia. 

(FARRET, 1999). 
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Denomina-se energia eólica a energia cinética contida nas massas de ar em 

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

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

denominadas aerogeradores, para a geração de eletricidade, ou Cataventos (e moinhos), 

para trabalhos mecânicos como bombeamento d’água. (FARRET, 1999). 

Recentes desenvolvimentos tecnológicos (sistemas avançados de transmissão, 

melhor aerodinâmica, estratégias de controle e operação das turbinas, etc.) têm reduzido 

custos e melhorado o desempenho e a confiabilidade dos equipamentos. O custo dos 

equipamentos, que era um dos principais entraves ao aproveitamento comercial da energia 

eólica, reduziu-se significativamente nas últimas duas décadas. Projetos eólicos em 2002, 

utilizando modernas turbinas eólicas em condições favoráveis, apresentaram custos na 

ordem de € 820 por kW instalado e produção de energia a 4 centavos de euro por kWh. 

(FARRET, 1999). 

 

2.3.1 Energia eólica no Brasil 

A avaliação do potencial eólico de uma região requer trabalhos sistemáticos de 

coleta e análise de dados sobre a velocidade e o regime de ventos. Geralmente, uma 

avaliação rigorosa requer levantamentos específicos, mas dados coletados em aeroportos, 

estações meteorológicas e outras aplicações similares podem fornecer uma primeira 

estimativa do potencial bruto ou teórico de aproveitamento da energia eólica. (SILVA, 

1999). 

Estima-se que o potencial eólico bruto mundial seja da ordem de 500.000 TWh por 

ano. Devido, porém, a restrições socioambientais, apenas 53.000 TWh (cerca de 10%) são 

considerados tecnicamente aproveitáveis. Ainda assim, esse potencial líquido corresponde 

a cerca de quatro vezes o consumo mundial de eletricidade. (SILVA, 1999). 

No Brasil, os primeiros anemógrafos computadorizados e sensores especiais para 

energia eólica foram instalados no Ceará e em Fernando de Noronha (PE), no início dos 

anos 90. Embora os aproveitamentos eólicos sejam recentes, já contamos com diversas 

plantas do território nacional conforme mostra a Tabela 2.1. Hoje estimasse que o 
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potencial eólico no Brasil seja superior a 60.000 MW. Segundo o Centro de Referência 

para Energia Solar e Eólica (CRESESB) o potencial chega a 143 GW, como pode ser 

observado no livro "Atlas do Potencial Eólico Brasileiro". (SILVA, 1999). 

O Ceará tem chamado a atenção dos pesquisadores, pois, por ter sido um dos 

primeiros locais a realizar um programa de levantamento do potencial eólico através de 

medidas de vento com  anemógrafos computadorizados, mostrou um grande potencial 

eólico. (SILVA, 1999). 

Em Minas Gerais, existe uma central eólica que está em funcionamento, desde 

1994, em um local (afastado mais de 1000 km da costa) com excelentes condições de 

vento. (CBEE, 2005). 

A capacidade instalada no Brasil é de 28.625 kW  com turbinas eólicas de médio e 

grande porte conectadas à rede elétrica. Além disso, existem cinco empreendimentos em 

construção com potencia de 208.300 kW. (CBEE, 2005). 

Tabela 2.1 - Centrais eólicas em funcionamento no Brasil 
Central Eólica Localidade Potência 

(kW)  
Fernando de Noronha I Fernando de Noronha - PE 75 
Fernando de Noronha II Fernando de Noronha - PE 225 

Morro do Camelinho Gouveia - MG 1.000 
Palmas Palmas - PR 2.500 
Taiba São Gonçalo do Amarante - CE 5.000 

Prainha Aquiraz - CE 10.000 

Fonte: CRESESB - Centro de Referência para Energia Solar e Eólica (2001) 

 

A energia eólica, proveniente dos ventos, começou a ser explorada no Ceará, em 

maio de 1990, quando a Companhia de Eletricidade do Ceará (COELCE) firmou um 

Protocolo de Intenções com a Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

(GTZ) para o desenvolvimento do projeto "Mapeamento Eólico do Estado do Ceará", com 

a finalidade de avaliar e identificar com maior precisão os recursos eólicos disponíveis e as 

áreas potencialmente favoráveis a implantação de parques eólicos. (CRAVEIRO, 2000). 

Este convênio previa a doação de três sistemas de medição de velocidade de ventos 

computadorizados, a 10 metros de altura do solo, para o registro e armazenamento de 
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dados sobre os ventos. Estes sistemas, ou estações anemométricas, foram instalados nas 

localidades de Jericoacoara, em Gijoca; Cofeco, em Fortaleza; e Palmeiras, em Beberibe, 

todos por um período de 2 anos. A partir dos excelentes resultados das estações 

anemométricas de Jericoacoara e Cofeco, a COELCE firmou em 1992 outro convênio, 

desta vez com a empresa Construções Eletromecânicas S.A., do Grupo J.Macedo, grupo 

empresarial cearense, para a instalação de dez estações anemométricas em diversos locais 

do Estado, à 20 m de altura do solo. Estas medições ocorreram por um período de 5 anos e 

se constituíram na época na mais importante rede anemométrica do País. Os resultados 

dessas avaliações indicaram que todo o litoral do Ceará apresenta média anual de 

velocidade do vento entre 8,0 e 10,0 m/s, com baixa turbulência e alta persistência de 

direção no quadrante nordeste/sul, que corresponde as melhores característica do mundo 

para aproveitamento energia eólica em larga escala. (CRAVEIRO, 2000). 

A partir desses dados, a COELCE, em Convênio de cooperação técnica com a 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) e Companhia Docas do Ceará, e no 

âmbito da Secretaria de Infra-estrutura (SEINFRA), na época Secretaria dos Transportes, 

Energia, Comunicações e Obras e da Secretaria da Ciência e Tecnologia (SECITECE), 

projetou e construiu um parque eólico de 1,2 MW em Fortaleza, na Praia Mansa, Porto do 

Mucuripe (Figura 2.3), com o objetivo de demonstrar a viabilidade técnico-econômica da 

geração de eletricidade em escala comercial no litoral do Ceará, a partir da Geração de 

eletricidade através do uso de parques eólicos operando interconectados com o sistema 

elétrico atual, Geração de eletricidade para suprimento dos sistemas elétricos isolados e 

Bombeamento d'água para consumo humano e animal, em pequenas comunidades, escolas 

rurais e para fins de irrigação. (CRAVEIRO, 2000). 

No projeto foram instaladas 4 turbinas com 300 kW de potência nominal cada, eixo 

horizontal, instaladas em torre de aço de 40 m de altura, que somam 98 toneladas 

aproximadamente e movimentados por três pás de 33 m de diâmetro, totalizando uma 

capacidade final de 1,2 MW, capaz de gerar 3,8 milhões de kWh/ano, o suficiente para 

suprir uma cidade de 15 mil habitantes. (CRAVEIRO, 2000). 
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Figura 2.3 - Parque Eólico Modelo de 1,2 MW do Mucuripe, Fortaleza 

 
Fonte: COELCE - Companhia de Eletricidade do Ceará (1996) 

 
Os investimentos totalizaram US$ 2,5 milhões, sendo que US$ 1,23 milhão oriundo 

do Programa Eldorado do Governo Alemão que custeou, 70% do valor dos aerogeradores e 

do transporte marítimo dos equipamentos, conforme mostra a Tabela 2.2.  

Tabela 2.2 - Detalhamento do investimento total do Parque Modelo do Mucuripe 
Órgão Financiador Valor da Participação % em relação ao Total 

Programa Eldorado do Governo da 
Alemanha 

R$ 1.237.801,00 48,0% 

COELCE e Governo do Ceará R$ 670.152,00 26,0% 
CHESF R$ 670.152,00 26,0% 
Total R$ 2.578.105,00 100,0% 

Fonte: SEINFRA/Coordenação de Energia e Comunicação (2000) 
 
 

A experiência do Parque Eólico do Mucuripe comprovou a viabilidade de produção 

de energia em escala comercial e da disponibilização na rede elétrica sem causar 

problemas no sistema elétrico. Com base na experiência e diante de um imenso potencial 

eólico, o Governo do Estado do Ceará, utilizando-se dos novos mecanismo da atual 

configuração nacional do setor de energia, que prevê a produção independente de energia, 

colocou a cargo da COELCE o processo de licitação para compra de blocos de energia 

proveniente de fontes alternativas de renováveis locais, especificamente eólica, solar e de 

biomassa, como estratégia de diminuição da dependência e diversificação da sua matriz 

energética do estado, com base nos recursos internos. (CRAVEIRO, 2000). 
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Em 8 de janeiro de 1997, a COELCE lançou Edital de Concorrência Nº 

02/COELCE/97 para aquisição de um bloco de eletricidade de até 105.000 MWh/ano, 

correspondente a aproximadamente 2% do total da energia que a COELCE compraria no 

ano de 1997. A empresa Wobben Windpower, vencedora da licitação, assinou com a 

COELCE um Contrato de Prestação de Serviço para fornecimento de energia eólica até o 

ano 2015 . Em seguida, assinou com o Governo do Estado do Ceará e as Prefeituras dos 

Municípios de Aquiraz-CE e São Gonçalo-CE, um Protocolo de Intenção para a instalação 

de duas usinas eólicas. 

A primeira usina, foi inaugurada em janeiro de 1999, está localizado na Praia da 

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

aerogeradores de 44 m de altura e 500 kW instalados. A segunda usina, inaugurada em 

abril de 1999, está localizado na Prainha, município de Aquiraz, tendo a capacidade de 10 

MW com 20 aerogeradores de 44 m de altura e 500 kW instalados. As duas usinas 

cearenses são as primeiras e únicas do mundo construídas sobre dunas e são capazes de 

fornecer 52,5 GWh/ano, energia suficiente para atender a 6% da população de Fortaleza, o 

que corresponde a 120 mil habitantes. (CRAVEIRO, 2000). 

As centrais eólicas operadas pela Wobben Windpower, Prainha e Taíba estão em 

pleno funcionamento desde o início de 2000, com capacidade total de 15 MW. Toda a 

energia está sendo vendida à COELCE. No futuro, os produtores poderão comercializar a 

energia junto a outros clientes. Os atuais contratos tem duração de 15 anos. (CRAVEIRO, 

2000). 

Segundo a COELCE, o custo da geração da energia eólica ainda é muito alto em 

comparação ao custo da energia convencional, que já tem seus custos amortizados e devido 

a pequena escala de fabricação de turbinas. Além disso, a tecnologia de montagem de 

geradores de altas potências, acima de 1000 kW, que possibilitariam um custo mais baixo 

por MWh, ainda está em desenvolvimento. O custo elevado é um dos principais obstáculos 

para uma maior utilização das usinas eólicas no Nordeste, região onde apresenta um 

significativo potencial eólico principalmente no litoral, onde os ventos são mais fortes e os 

recursos hídricos mais escassos. (CRAVEIRO, 2000). 
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2.4 ANÁLISE DE UM PROJETO EÓLICO NO ESTADO DO CEARÁ  

NAS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE  

Considerando que energia, não é um bem reciclável, o recurso vento utilizado na 

geração de energia eólica, devido as suas características de alta taxa de renovabilidade e 

fluxo constante, tem assegurado um estoque permanente de recurso natural para geração de 

eletricidade, podendo-se dizer um estoque infindável . Acrescenta-se ainda que a energia 

eólica atende ao suprimento de energia sem dilapidar o estoque global de recursos 

energéticos, contribuindo assim, para a conservação de outros recursos, que por serem não-

renováveis, como no caso dos combustíveis fósseis, deveria ser utilizado para fins bem 

mais nobres. (ECOWIND, 2001). 

A outra perspectiva de análise deste caso tem-se por base as várias dimensões da 

sustentabilidade: ecológica, econômica, social, cultural, tecnológica e política, do 

desenvolvimento sustentável expostas anteriormente, apesar de se reconhecer o tênue 

limite existente entre essas dimensões da sustentabilidade, que por vezes estão sobrepostas, 

o que aumenta o risco de se considerar alguns elementos sob a ótica de uma dimensão, 

quando devido a uma nova interpretação, perceba-se que o mesmo elemento é mais 

apropriado a uma outra dimensão. (ECOWIND, 2001). 

E para complementar os parâmetros que servirão de base para a análise do Projeto 

de Energia Eólica do Ceará na perspectiva das dimensões da sustentabilidade, é necessário 

ter em mente que os objetivos desse Projeto no Estado, são: a disponibilização de 

eletricidade no sistema elétrico atual, o suprimento de sistemas elétricos isolados, e o 

bombeamento d'água para consumo humano e animal, em pequenas comunidades, escolas 

rurais e para fins de irrigação. (ECOWIND, 2001). 

 

 

 

2.4.1 Análise sob a perspectiva da sustentabilidade na dimensão ecológica  

Sob o ponto de vista da renovabilidade dos ventos, os recursos utilizados para 

produção da energia são abundantes e constantes, conforme demonstrado nas medições 
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para o mapeamento eólico do Ceará, onde os ventos alcançam médias altíssimas com 

velocidade média 8 a 10 m/s no período de ventos mais fortes de julho a dezembro, e 

velocidade superior a 5,5 m/s na baixa estação de ventos, no período de fevereiro a maio. 

Com estas característica não há consumo do estoque de energia disponível na natureza e a 

conversão da energia eólica não degrada o ambiente. Também não há quaisquer resíduos 

resultantes do processo de geração eólica, devido as suas próprias particularidades. 

(ECOWIND, 2001). 

Nos locais onde os parques foram instalados, segundo Estudo de Impacto 

Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) elaborados para aprovação dos 

parques, não há rota migratória de pássaros, como também não houve deslocamentos de 

populações nativas ou remanejamento de quaisquer espécies de fauna ou flora. Por sua vez, 

o barulho provocado pelos aerogeradores quase se confunde com o próprio nível de 

barulho do vento local, não ocasiona nenhum incômodo na população mais próxima. 

Assim, pode-se afirmar que a sustentabilidade ecológica do Projeto Eólico do Ceará é 

inquestionável. (ECOWIND, 2001). 

 

2.4.2 Análise sob a perspectiva da sustentabilidade na dimensão 
econômica  

Todas as análises de sustentabilidade econômica passam principalmente pela 

questão do preço da energia, que é sempre mais tangível quando se trata de mercados 

econômicos de médio e curto prazo (no máximo 5 anos), e intangível quando se trata de 

projetos para o desenvolvimento sustentável de longuíssimos prazos (no mínimo 50 anos). 

Segundo o Mercado Atacadista de Energia (MAE), a perspectiva do planejamento 

de médio prazo é até cinco anos, com discretização mensal e representação a sistemas 

equivalentes, considerando somente a estratégia de geração hidráulica e térmica. Um dos 

principais resultados deste modelo, são as funções de custo futuro, que traduzem para os 

modelos de outras etapas (de mais curto prazo) o impacto da utilização da água 

armazenada nos reservatórios. Assim, os preços de energia comercializados no MAE em 

novembro de 2000, conforme Tabela 2.3, foram os seguintes. 
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Tabela 2.3 - Demonstrativo (R$/MWh), tarifa de energia elétrica comercializada pelo 
MAE 

Submercado Pesada[i] Média[ii] Leve[iii] 
Sudeste/Centro Oeste 149,70 149,70 149,70 

Sul 149,70 149,70 147,15 
Nordeste 127,30 127,30 127,30 

Norte 149,70 127,30 127,30 
Fonte: MAE (http://www.asmae.com.br) 17/12/2001 

 
 

Considerando a relação de preço entre a cotação média do Dólar Americano e o 

Real (em novembro 2000, US$1,00 = R$ 1,95), pode-se dizer que, de um modo geral, a 

tarifa média dos preços em Dólar Americano, para a comercialização da energia 

brasileira é a seguinte: 

Tabela 2.4 - Tarifa média da energia elétrica comercializada pelo MAE 

Submercado Real (R$) Dólar (US$) 
Sudeste/Centro Oeste 149,70 76, 77 

Sul 149,70 76, 77 
Nordeste 127,30 65,28 

Norte 127,30 65,28 
Fonte: MAE (http://www.asmae.com.br/) 17/12/2000 (US$1,00 = R$ 1,95) 

 
 

A Tabela 2.4, apresenta a tarifa média de energia comercializada no Brasil, que 

convertida em Dólar Americano é da ordem de US$ 72,94, considerando que as regiões 

Sudeste e Sul juntas consomem no mínimo 2/3 da energia produzida no País. (ECOWIND, 

2001). 

Quanto ao dimensionamento do preço da energia eólica produzida no Brasil, pode-

se tomar por base o estudo de Wagner (1996) realizado para uma Região no Norte 

Fluminense - Farol de São Tomé, que possui regime de ventos com características 

comparáveis ao do Ceará, com ventos atingindo velocidade média anual de 8 m/s na altura 

dos rotores eólicos. Segundo Wagner: 

“No caso de Parques Eólicos localizados na região do Farol 

de São Tomé, submetidos a ventos de 8m/s de média anual, o 

tempo de retorno do investimento será de 13 anos. Observa-

se ainda que neste estudo de viabilidade não foram 
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considerados nenhum tipo de subsídio para o custo da 

energia gerada em Parques Eólicos, conforme se adota em 

alguns países europeus. Além disso, o custo de 38 US$ / 

MWh da energia produzida no Parque Eólico Piloto é ainda 

inferior ao custo da energia eólica praticado 

internacionalmente, que é da ordem de 40 US$ / MWh, 

sendo ainda muito menor que o custo da energia produzida 

por novas hidroelétricas, que hoje é de 50 US$ / MWh” 

(Wagner, 1997: 6).  

Assim, se compararmos o valor da proposta da Wobber Windpower, vencedora da 

licitação R$ 48,12 que na época correspondia a US$ 48,12, pois R$ 1,00 estava igual a 

US$ 1,00, percebe-se que os cálculos de Wagner (1997) fecham a questão dos custos. 

Nesse sentido pode afirmar que o projeto de energia eólica é sustentável economicamente. 

(ECOWIND, 2001). 

 

2.4.3 Análise sob a perspectiva da sustentabilidade na dimensão social  

O Estado do Ceará, tal como a maioria dos estados brasileiros convive com um 

grande desnível social, principalmente se a comparação for entre capital e interior. Por sua 

vez, a interligação do sistema elétrico existente para povoamentos isolados é cara e muitas 

vezes não há perspectiva de retorno financeiro, segundo a lógica do mercado. Nestas 

situações a instalação de sistemas isolados de fontes alternativas de energia, 

particularmente energia eólica, se torna uma solução viável. (ECOWIND, 2001). 

O interior do Ceará, com atividades essencialmente agrícolas e com freqüentes 

períodos de secas e povoados isolados e espalhados pelo sertão ou em regiões litorâneas 

mais afastadas, teria na energia eólica uma excelente alternativa de infra-estrutura tanto 

para a iluminação, quanto para o bombeamento d’água, além de rendimentos provenientes 

de arrendamentos de terrenos, sem interferir na agricultura ou pecuária local. Há ainda a 

vantagem de expandir a capacidade de geração de energia, a medida que a demanda por 

energia na região aumenta, a partir do acréscimo de novas turbinas isoladas, sem a 

necessidade de grandes investimento ou trocas de equipamentos. (ECOWIND, 2001). 
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O projeto São José do Governo Estadual, atualmente encampado pelo projeto 

federal Luz no Campo tem desenvolvido um ótimo trabalho, e no Ceará, tem por objetivo 

universalizar o atendimento de energia elétrica a todos os domicílios e propriedades rurais 

até 2003. Segundo a SEINFRA, o Projeto São José elevou o índice de atendimento rural no 

Ceará de 36,9%, em 1995, para cerca de 62,8% em 1999. A proposta é a ampliação do 

sistema elétrico por meio da extensão de ramais, ou conforme a distância, pela instalação 

de sistemas de fontes alternativas de energia. No sertão a opção tem sido a energia solar. 

No litoral, tem sido a energia eólica, tal como ocorreu com os municípios de São Gonçalo 

do Amarante, Aquiraz, onde os Parques da Prainha e Taíba já estão funcionando e em 

Paracuru e Camocim, onde os projetos estão em licitação pública. Entretanto, é importante 

ressaltar que a energia eólica e a energia solar não são sistemas excludentes, ao contrário, 

podem funcionar como sistemas complementares. (ECOWIND, 2001). 

Deste modo, pode-se concluir que os objetivos da geração de energia eólica no 

Ceará, que entre eles estão o suprimento de sistemas elétricos isolados e o bombeamento 

d'água para consumo humano e animal, em pequenas comunidades, escolas rurais e para 

fins de irrigação -, atende as necessidades de sustentabilidade social do desenvolvimento 

sustentável. (ECOWIND, 2001). 

 

2.4.4 Análise sob a perspectiva da sustentabilidade na dimensão espacial 

Os sistema eólicos por serem sistema tipicamente isolados, podem ou não ser inter-

conectados com o sistema elétrico urbano, possibilitam eletricidade no campo e 

contribuem significativa para melhorar as condições de infra-estrutura nas localidades mais 

isoladas que ainda vivem sem energia elétrica. Nesse sentido, a energia eólica pode 

também contribuir para um melhor desempenho da agricultura, pois pode ser utilizada para 

o bombeando de água e também para o consumo humano. Pode criar também novas 

oportunidades de trabalho para recursos humanos das zonas rurais, a partir do acréscimo de 

uma nova atividade que não retira o homem do campo ou o afasta de atividades 

tradicionais. (ECOWIND, 2001). 

Outro aspecto é o da geração de receitas, a partir dos royalts pagos pelas 

concessionários locais sobre a energia produzida em propriedades privadas. Os 



Capítulo 2 – Referencial Teórico                                                                                                                        . 

 

25

rendimentos provenientes da geração de eletricidade podem contribuir ainda, e de modo 

significativo, para fixar às comunidades rurais no campo, principalmente em períodos 

prolongados de estiagem ou entressafra. Assim, pode-se dizer que o projeto eólico do 

Ceará tem sustentabilidade espacial. (ECOWIND, 2001). 

 

2.4.5 Análise sob a perspectiva da sustentabilidade na dimensão cultural 

Tal como as jangadas, os Cataventos fazem parte da cultura do Ceará e expressam a 

tradição de aproveitamento da força dos ventos. Nas regiões mais próximas ao litoral, 

nunca se deixou de encontrar Cataventos, os mais artesanais possíveis e com freqüência 

próximos a poços para bombeamento d’água. (ECOWIND, 2001). 

A relação do vento com a vida cotidiana e social dos cearenses é cantada e ensinada 

nas escolas e nas brincadeiras infantis, principalmente nos grupos menos afetados pela 

cultura de massa. Essa relação é passada através das gerações locais por canções populares, 

histórias ou mesmo lendas. As paisagens locais são pintadas por coqueiros inclinados pela 

força do vento. (ECOWIND, 2001). 

A tradição dos Cataventos é tão enraizada, que os parques eólicos são tidos como 

símbolos do “progresso dos Cataventos”, e a sociedade local sente orgulho por produzir 

energia eólica. O Parque Modelo do Mucuripe, visualizado por quem está na Beira-mar, 

principal ponto turístico de Fortaleza, tem a atenção e a vigilância constante da população 

local. Segundo, entrevista com engenheira da COELCE, com freqüência a empresa recebe 

ligações telefônicas da população informando sobre eventuais problemas no 

funcionamento dos aerogeradores, principalmente quando as turbinas estão paradas. 

(ECOWIND, 2001). 

Neste cenário, pode-se afirmar que a produção de energia eólica é uma alternativa 

culturalmente viável ao problema crônico da dependência energética do Estado, sustentada 

pelos valores e tradições da sociedade cearense. (ECOWIND, 2001). 
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2.4.6 Análise sob a perspectiva da sustentabilidade na dimensão 
tecnológica 

Com base no item anterior, pode-se dizer que os princípios da tecnologia eólica 

fazem parte de um conhecimento tradicional da população local. Entretanto, com os 

avanços da tecnologia nesta área, a produção de energia eólica tornou-se competitiva e 

passou a ser produzida em escala comercial. Esse conhecimento, todavia, não faz parte da 

tecnologia local. (ECOWIND, 2001). 

Os parques eólicos instalados no Ceará, sem dúvida proporcionaram aquisição de 

conhecimento técnico e maior qualificação dos recursos humanos locais no que se refere 

ao projeto de instalação, construção e montagem, e a operacionalização dos parques. 

Houve cooperação internacional, como por exemplo, com a GTZ da Alemanha, no 

mapeamento eólico do Estado; com o Governo Alemão, pelo Programa Eldorado para a 

construção do parque piloto. Atualmente, o projeto do governo estadual de dois parques 

eólicos de 30 MW cada é apoiado pelo Governo Japonês. Sem contar o intercâmbio com 

técnicos internacionais que se instalaram formalmente no Estado, constituindo firmas 

jurídicas. (ECOWIND, 2001). 

Por sua vez, a Wobben Windpower proprietária dos dois parques eólicos 

comerciais da Prainha e Taíba, subsidiária do Grupo ENERCON GmbH, um dos líderes do 

mundo em tecnologia de sistemas conversores de energia eólica, tem no Brasil uma fábrica 

em Sorocaba para produzir componentes e aerogeradores para exportação e para o mercado 

interno, ou seja, somente a operacionalização da produção. (ECOWIND, 2001). 

Entretanto, a questão dos mecanismo para o fomento do desenvolvimento 

tecnológico e da produção do conhecimento sobre energia eólica, ainda não foi 

equacionado pelo Estado. O Ceará tem avançado em acordos com organismo nacionais e 

internacionais, produz congressos sobre energia eólica, busca acordos bilaterais e 

protocolos de intenções com organizações de referência em tecnologia eólica, mas tudo 

gira em torno da ótica do mercado, pois os fornecedores de tecnologia eólica buscam, 

fundamentalmente, a exploração do mercado interno, quer seja com relação aos 

equipamentos, quer seja com relação a venda de energia. Mas a questão da produção do 

conhecimento, do desenvolvimento de pesquisas estaduais ou ainda da participação do 

Estado em pesquisas internacionais visando alcançar novos estágios de desenvolvimento 
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tecnológico, ainda não foram solucionadas. Assim, pode-se concluir que a sustentabilidade 

tecnológica do Projeto de Energia Eólica do Ceará ainda está sendo construída. 

(ECOWIND, 2001). 

 

2.4.7 Análise sob a perspectiva da sustentabilidade na dimensão política 

A participação da sociedade civil no planejamento e acompanhamento das políticas 

públicas tem se tornado numa das principais expressões da democracia participativa, do 

exercício de cidadania e da atuação de uma administração pública local mais voltada para 

atendimentos das demandas e anseios da sociedade e para as estratégias do 

desenvolvimento sustentável. (ECOWIND, 2001). 

A concepção do Projeto Eólico Modelo do Mucuripe aconteceu em meio a uma 

crise do petróleo e a um dramático momento de racionamento energético. Buscando novas 

alternativas, e baseado na tradição dos Cataventos, especialistas da COELCE entraram em 

contato com organismos internacionais de cooperação técnica visando estabelecer acordos 

que possibilitassem o desenvolvimento da energia eólica no Estado. Assim nasceu o 

projeto eólico do Ceará, no seio da COELCE. (ECOWIND, 2001). 

Do Projeto Piloto sugiram novas estratégias, acordos que exigiram muito 

envolvimento por parte de Governo Estadual e consultas a organismo internacionais, 

empresas privadas interessadas, licitações públicas, mas não houve consulta à sociedade. 

Pode-se supor, que devido tradição do aproveitamento eólico, não seria necessário 

consultar da sociedade, talvez porque não envolvesse transferência de populações como 

acontece com a hidrelétrica; ou risco à saúde como a usina nuclear; ou ainda acréscimo de 

CO2 na atmosfera aumentando o efeito estufa, como nas termelétricas. Certamente, a 

permanente vigilância da sociedade local quanto ao funcionamento do parque piloto do 

Mucuripe tenha sido entendido como apoio à decisão ou como monitoramento social. Mas, 

a verdade é que o projeto piloto não foi discutido com a sociedade. E nesta perspectiva, 

não é possível ocorrer o controle social por meio do acompanhamento, se não houve 

discussão, estabelecimento de metas ou informações sobre os objetivos do projeto. 

(ECOWIND, 2001). 
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Por sua vez, no Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto no Meio 

Ambiente (EIA/RIMA) elaborado para o Parque da Taíba está claro a consulta feita à 

sociedade, a partir da identificação das expectativas da população quanto a implantação do 

empreendimento. No caso do EIA/RIMA do Parque da Prainha, não há nenhuma menção 

quanto a algum tipo de consulta ou expectativa levantada com a população local quanto a 

implantação do empreendimento. (ECOWIND, 2001). 

Entretanto, logo após a disponibilização da Internet no Brasil, há aproximadamente 

cinco anos, o Governo do Estado colocou na rede mundial sua página (www.ceara.gov.br) 

e nela, muitos dados e informações sobre o projeto de energia eólica. Mas como a Internet 

ainda não é um instrumento eficaz de democratização da informação, devido a sua face 

exclusória, considerando-se que, apenas uma pequena parcela da população tem acesso, 

esta ação provavelmente não foi eficaz para informar ou esclarecer as comunidades locais, 

principalmente as mais carentes e que são o público alvo destes projetos. (ECOWIND, 

2001). 

Dentro deste contexto, percebe-se que, para se estabelecer a sustentabilidade 

política de um projeto, e necessário promover a participação ampla da sociedade civil 

impactada pelo projeto, nas discussões e nas decisões públicas por meio de variados 

mecanismos de participação, de modo a não haver obstáculos de participação. Por outro 

lado, é preciso reconhecer que em Fortaleza, atualmente grande parte das decisões públicas 

já passam por discussões em fóruns da sociedade civil, e esta tendência se consolidando 

em muitos municípios do interior do Estado, como já vem ocorrendo. (ECOWIND, 2001). 

Há também outro aspecto de sustentabilidade política, que se refere a continuidade 

e a solução de conflito entre os órgãos públicos. No caso do projeto eólico, desde o início 

contou com parcerias entre secretarias de governo e demais instituições. Com relação à 

continuidade do projeto, o Governo do Estado do Ceará tem neste projeto uma alternativa 

estratégica, e está empenhado em aprovar legislação que incentive o desenvolvimento e a 

comercialização de energia produzida por fontes alternativas, legislação esta que está 

sendo discutida dentro do âmbito da SEINFRA onde estão alocadas a Coordenação de 

Energia e Comunicação e a Superintendência de Meio Ambiente, além da participação da 

COELCE e dos produtores independentes de energia eólica. (ECOWIND, 2001). 
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2.4.8 Resultado da análise do projeto de energia eólica do Ceará 

Com base nos itens anteriores, pode-se afirmar que o Projeto de Energia Eólica do 

Estado do Ceará está apoiado em bases sustentáveis. Ficou evidente a sustentabilidade nas 

dimensões ecológica, econômica, social, espacial e cultural. (ECOWIND, 2001). 

Na dimensão tecnológica, devido a questão do desenvolvimento da tecnologia 

eólica no Estado, que não é pautado na pesquisa e na inovação e sim na aprendizagem do 

contato com a tecnologia - quando do desenvolvimento de projetos e de plantas eólicas e 

da experiência adquirida com a operacionalização dos parques eólicos -, pode-se dizer que 

deixa a desejar, pois o Ceará tem uma ótima oportunidade de desenvolver a vocação 

econômica e tecnológica ligada a energia eólica, e isto poderá se constituir numa fonte de 

riqueza, além do que, o Ceará lidera o movimento de utilização da energia eólica no Brasil 

e América Latina. (ECOWIND, 2001). 

Na dimensão política, a crítica se deve ao fato do projeto ter nascido no seio da 

COELCE e permanecido lá, e a partir do seu desdobramento no seio do Governo Estadual. 

Não houve a discussão com a sociedade civil, apesar dela fornecer indícios de aprovação. 

Mas como a democracia e cidadania participativa são construídas e reconstruídas 

permanentemente, pode-se supor que, a partir da análise das experiências, em menor ou 

maior grau, já contam com a participação mais democrática da sociedade civil. Foi também 

autônoma, pois partiu para oneroso processo de mapeamento eólico apoiado por 

cooperação técnica internacional durante um ano, e em seguida com um grupo empresarial 

local durante mais cinco anos, porém, manteve todos os direitos aos dados e informações 

sobre as condições dos ventos no Estado, o que lhe assegura autonomia para futuros 

processos de licitação para aquisição de blocos de energia eólica. O Estado detém as 

maiores riquezas do processo, as informações sobre os ventos, o que proporciona 

autonomia decisória quanto ao seu aproveitamento. (ECOWIND, 2001). 

Um outro ponto forte da política do Governo do Estado foi o estabelecimento 

regras claras e simplificadas que favoreceram os processos de aprovação dos projetos, 

autorização de funcionamento e operação de usinas eólicas, especialmente para os de 

pequeno porte, que são típicos em projetos de fontes alternativas de energia, com relação à 

potência do sistema interligado. Também foi relevante a decisiva participação do Governo 
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do Estadual do Ceará na concepção e coordenação do projeto para exploração da energia 

eólica, agindo como indutor do desenvolvimento, apesar da diminuição das suas funções 

diante do aumento das funções do mercado, e sempre na perspectiva de buscar soluções 

viáveis para o abastecimento de energia e redução da dependência energética do Estado, a 

partir de um planejamento estratégico voltado para os objetivos do desenvolvimento 

sustentável(ECOWIND, 2001). 

 

2.5 TIPOS DE  AEROGERADORES  

No início da utilização da energia eólica, surgiram turbinas de vários tipos: eixo 

horizontal, eixo vertical, com apenas uma pá, com duas e três pás, gerador de indução, 

gerador síncrono etc. Com o passar do tempo, consolidou-se o projeto de turbinas eólicas 

com as seguintes características: eixo de rotação horizontal, três pás, alinhamento ativo, 

gerador de indução e estrutura não-flexível. A seguir segue os diversos tipos de 

aerogeradores. (CBTTE, 2001).      

• Aerogeradores de eixo vertical: Esse tipo de aerogerador possui um eixo vertical 

e aproveita o vento que vem de qualquer direção. São mais indicados para moagem 

de grãos, recargas de baterias, irrigação. Dos aerogeradores com eixo vertical o 

Savonius e o Darrieus (Figura 2.4) são os mais usados. (CBTTE, 2001).   

Figura 2.4 – Aerogeradores de eixo vertical 

 

Aerogerador Savonius 

  

 

Aerogerador Darrieus 

 Fonte: CBTTE - Centro Brasileiro de Testes de Turbinas Eólicas (2001) 
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• Aerogeradores de eixo horizontal: São utilizados para bombeamento de água e 

geração de eletricidade. Dependem da direção do vento e podem ter uma, duas, três 

ou quatro pás. Para funcionar, a velocidade tem que variar de 35 a 30 km/h e estar 

livre de obstáculo a uma altura de 5 m do chão. Na Figura 2.5 mostramos um dos 

aerogeradores mais utilizados na geração de energia elétrica. (CBTTE, 2001).    

Figura 2.5 – Aerogerador de eixo horizontal 

 
 Fonte: CBTTE - Centro Brasileiro de Testes de Turbinas Eólicas (2001) 

 

• Aerogeradores de pás múltiplas ou Cataventos: Objeto de nosso estudo, estes 

Cataventos possuem de 16 a 32 pás e chegam a ter 25 m de altura. São bastante 

encontrados em fazendas americanas, por isso também são conhecidos como 

moinhos americanos. São mais usados para o bombeamento de água e produzem 

baixa potência devido ao numero elevado de pás, Figura 2.6. (CBTTE, 2001).      
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Figura 2.6 – Aerogerador multipás ou Catavento 

 
Fonte: CBTTE - Centro Brasileiro de Testes de Turbinas Eólicas (2001) 

 

 

2.6 AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DO VENTO  

Por ser um fenômeno natural, o vento pode variar dependendo do dia e da estação 

do ano. Para um bom aproveitamento do vento não se deve ter nenhum obstáculo como 

morros, mata fechada, prédios, etc. (CRESESB, 2001).      

Baseado na Tabela 2.5, para a classificação do vento de um local, é preciso 

observar a velocidade do vento, várias vezes ao dia e durante vários dias. 
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Tabela 2.5 – Classificação dos ventos 

Escala Denominação Velocidade 
em m/s 

Avaliação do 
vento em terra 

0 Calmo 0 a 0,4 

Não se nota 
nenhum movimento 

nos galhos das 
árvores. 

1 Quase calmo 0,5 a 1,5 
A direção da 

fumaça sofre um 
pequeno desvio. 

2 Brisa leve 1,6 a 3,4 
As folhas são 

levemente agitadas. 

3 Vento fresco 3,5 a 5,5 
As folhas ficam em 
agitação continua. 

4 
Vento 

moderado 
5,6 a 8 

Poeira e pedaços de 
madeira são 
levantados. 

5 Vento regular 8,1 a 10,9 
As árvores 

pequenas começam 
a oscilar. 

6 
Vento  meio 

forte 
11,4 a 13,9 

Galhos maiores 
ficam agitados, 

7 Vento forte 14,1 a 16,9 
Torna-se difícil 
andar contra  o 

vento. 

8 
Vento muito 

forte 
17,4 a 20,4 

Fica impossível 
andar contra o 

vento 

9 Ventania 20,5 a 23,9 
Telhas podem ser 

arrancadas. 

10 Vendaval 24,4 a 28 
Arvores são 
derrubadas. 

12 Furacão 83,0 a 125 
Produzem efeitos  

devastadores. 
           Fonte: CRESESB - Centro de Referência para Energia Solar e Eólica (2001) 

 

Além do uso da tabela acima, pode-se calcular a velocidade do vento usando 

também um anemômetro. 

O anemômetro é um instrumento usado para medir a velocidade do vento. Existem 

vários tipos de anemômetros. A Figura 2.7 mostra um anemômetro de bolso e um 

anemômetro analógico portátil, que tem a capacidade de medir o vento com a velocidade 

mínima de 0,3 m/s (1 km/h) e máxima de 40 m/s (144 km/h). (CRESESB, 2001).      
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Figura 2.7 – Anemômetro de bolso e anemômetro analógico portátil 

 

Anemômetro de bolso 

  

 

Anemômetro analógico portátil 

          Fonte: CRESESB - Centro de Referência para Energia Solar e Eólica (2001) 

 

Outro exemplo de anemômetro é o que fica nas estações meteorológicas e 

aeroportos, Figura 2.8. Esse tipo de anemômetro fica instalado no local, possui três ou 

quatro braços, cujas extremidades são formadas por duas metades ocas de esferas que o 

vento faz rodar. O movimento de rotação aciona, uma vareta central que está ligada a um 

registrador usado para registrar a velocidade do vento. (CRESESB, 2001).      

Figura 2.8  – Anemômetro Instalado em uma estação meteorológica automática 

 
                         Fonte: Fotografado pelo autor em 2006 
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A geração de energia através do vento é feita na maioria das vezes, por um  

aerogerador de três pás. Esse tipo de aerogerador tem um movimento rotatório mais 

rápido. O vento ao passar pelo rotor aciona a turbina, que esta acoplada a um gerador 

elétrico responsável em transformar a cinética do vento em energia elétrica. (MONTEIRO, 

1998).      

A geração da energia depende principalmente da quantidade de vento que passa 

pelo aerogerador. A energia produzida pode ser usada para: 

• irrigação e eletrificação rural; 

• Iluminação pública; 

• para carregamento de baterias e telecomunicações. 

 

2.7 BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA ENERGIA EÓLICA  

Para o bombeamento de água é usado o aerogerador de multipás, uma caixa de 

rolamento, uma torre reforçada para a fixação do aerogerador e uma bomba hidráulica. A 

bomba deve ser acoplada a uma haste metálica ligada diretamente ao eixo do rotor do 

aerogerador e ser instalada próxima ao fluxo de água. O vento, ao passar pelo rotor, 

acionará a haste, fazendo com que ela suba e desça, bombeando a água para um 

reservatório, Figura 2.9. (MONTEIRO, 1998). 
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Figura 2.9 - Catavento com bombeamento mecânico 

 
                                                        Fonte: Cataventos KENIA (2006) 

 

2.7.1 Aplicabilidade e benefícios dos Cataventos 

Em relação a seu uso pode ser empregado tanto para poços, como para água de 

superfície proveniente de açudes, rios e cacimbões entre outros, conforme mostra Figura 

2.10. As configurações podem ser as mais variadas, e para atender as diversas situações, as 

empresas fabricam diversos tamanhos de rotores multipás (popularmente chamados de 

rodas). A altura da torre também pode variar a fim de obter-se um melhor aproveitamento. 

(KENIA, 2006). 

Na maioria dos casos, devido a simplificação da transmissão mecânica, os 

Cataventos são montados sobre a fonte de água, neles o movimento rotativo do rotor é 

transformado em movimento alternado através de um virabrequim acoplado a uma redução 

no eixo do rotor. A transmissão deste movimento até a bomba é feita por intermédio de 

uma haste rígida, disposta verticalmente no centro da torre. Em alguns casos, devido a 

interferência negativa do relevo nas correntes de vento no local da fonte d’água, são 

utilizados sistemas, de polias e cabos de aço, para permitir um distanciamento vertical do 

Catavento até um local com maior disponibilidade de vento. (KENIA, 2006). 
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Em relação a produtividade, os valores conseguidos, além de variarem em função 

da disponibilidade de ventos, variam em função da distância da fonte até o local de destino 

(que pode ultrapassar os 700 metros), e da diferença de altura (onde pode-se ter valores de 

até mais de cem metros), ficando o volume diário médio obtido numa faixa de 300 a 

60.000 litros dependendo do modelo e sobretudo dos fatores citados. (NORDESTE, 2006). 

Figura 2.10 – Aplicação dos Cataventos para bombeamento d`água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fonte: Cataventos KENIA (2006) 

 

Quanto a durabilidade, os Cataventos podem ter vida útil de mais de trinta anos. 

Um exemplo disto nos foi a primeira unidade produzida pela Empresa Yvel, que trabalhou 

mais de trinta e cinco anos a fio, até ser substituído por uma nova. A manutenção 

preventiva resume-se a lubrificação das partes móveis e pintura da torre. Um fator de 

desgaste para a bomba, é o nível de impurezas sólidas na água, se este índice for 

desprezível e se a manutenção preventiva for feita atentamente, pode-se ter mais de cinco 

anos sem a necessidade de intervenção corretiva. (NORDESTE, 2006). 

Quanto ao custo inicial, um Catavento de 6 metros custa em média R$ 3650.00 e 

sua durabilidade é de no mínimo 30 anos. Que darão um total de pelo menos 360 meses, ou 

seja, R$ 10,14 por mês. Caso haja boas condições de vento, um Catavento abastece um 
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reservatório de 24.000 litros ao dia, que dá um total de R$ 0,34 por dia. A cada 1 hora 

1.000 litros de água que estará te custando R$ 0,014 centavos. (NORDESTE, 2006).     

 

2.8 AMBIENTE 

Embora à energia eólica estejam associados benefícios ambientais significativos do 

ponto de vista da emissão de substâncias nocivas à atmosfera, existem outros aspectos 

ligados com a preservação do ambiente que não podem ser negligenciados. 

É indispensável que os projetos sejam adequadamente integrados na paisagem e 

desenvolvidos em colaboração com as comunidades locais, para manter o apoio da opinião 

pública a esta forma de energia. 

Sobre o impacto visual das turbinas, há quem considere que as turbinas se integram 

harmoniosamente na paisagem e quem considere a sua presença intrusiva. Vale a pena 

mencionar, contudo, que os postes que suportam as linhas de transporte de energia, e que 

existem por toda a parte, são, pelo menos, igualmente intrusivos. 

O ruído produzido pelas turbinas é também apontado como argumento contra a 

penetração da energia eólica. Basicamente há dois tipos de ruído: mecânico, associado à 

caixa de velocidades e ao gerador e motores auxiliares, e aerodinâmico, relacionado com o 

movimento das pás no ar. Embora existam no mercado turbinas de baixo ruído, é inevitável 

a existência de um zumbido, principalmente a baixas velocidades do vento, uma vez que a 

altas velocidades do vento o ruído de fundo se sobrepõe ao ruído das turbinas. (PROASNE, 

2005). 

Tanto a interferência eletromagnética com sinais de sistemas de comunicações, 

como os efeitos sobre a vida animal, nomeadamente as aves migratórias, não são 

superiores aos de outras estruturas semelhantes, podendo ser evitados através da escolha 

criteriosa do local de instalação. 

Por outro lado, o uso da terra não fica comprometido com a instalação de turbinas 

eólicas, uma vez que apenas uma pequena percentagem do espaço onde é instalado o 

parque eólico fica efetivamente ocupada. (PROASNE, 2005). 



Capítulo 2 – Referencial Teórico                                                                                                                        . 

 

39

2.9 EVAPOTRANSPIRAÇÃO DA CULTURA 

A evapotranspiração, componente do sistema hidrológico, consiste na quantidade de 

água evaporada do solo e transpirada pelas plantas em uma região, durante um 

determinado período, dependente, portanto, das características climáticas da região e da 

cultura presente.  Quantificada em milímetros por dia (mm/dia), a evapotranspiração 

permite determinar a necessidade hídrica - quantidade de água a ser reposta para a cultura. 

(Allen, 1998). 

Thornthwaite e Holzman (1942) conceituaram a evapotranspiração potencial como 

a perda de água de uma superfície completamente coberta por vegetação, em fase de 

desenvolvimento ativo e com extensão suficiente para minimizar o efeito-oásis, ocasionado 

pela advecção. 

A advecção (Figura 2.11) foi definida como a troca de energia, umidade ou 

“momentum”, em virtude da heterogeneidade horizontal.  Millar (1964), trabalhando com 

um campo irrigado de Trifolium repens L., concluiu que a advecção ocasiona um consumo 

de calor latente superior ao suprimento de radiação local para uma considerável faixa após 

a interface seco/úmido e que há um decréscimo da evaporação à medida que se afasta da 

interface seco/úmido (Pereira et al., 1997). Assim, a evapotranspiração que ocorre na 

interface seco-úmido é muito superior à evapotranspiração potencial, sendo denominada de 

evapotranspiração de oásis. Pelton et al. (1960) denominaram-na efeito-varal. 

Figura 2.11 Efeito da advecção sobre a transpiração 

 
                                    Fonte: (Pereira et al., 1997) 
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Devido às diferenças entre os fatores climáticos existentes entre regiões, era 

necessário definir um padrão para se estimar a evapotranspiração de cada região, ou seja, 

evapotranspiração de referência. 

Segundo Doorenbos e Pruitt (1977) a evapotranspiração de referência (ETo) é 

definida como a quantidade de água perdida por uma superfície de solo, coberta totalmente 

por grama, de altura uniforme entre 8 e 15 cm, em crescimento ativo e sem restrições 

hídricas.  Jensen (1973) define a evapotranspiração de referência ETr como a 

evapotranspiração que se verifica em uma cultura de alfafa, com 30 a 50 cm de altura e 

bordadura mínima de 100m, cultivada com deficiência hídrica.  A ETo é mais utilizada que 

a ETr pelo simples fato de a maioria das estações agrometeorológicas estarem localizadas 

em áreas gramadas (Jensen, 1973). 

A F.A.O (1997) estabeleceu que a ETo representa a evapotranspiração de uma 

cultura hipotética, de porte baixo (12 cm), com reflectividade (albedo) de 0,27 e uma 

resistência aerodinâmica de 69 s/m, sendo esta a definição adotada para evapotranspiração 

de referência nesse trabalho. 

Conhecida a ETo é possível determinar as necessidades hídricas das culturas. O 

método mais usual está baseado na estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc), que é 

obtida multiplicando a ETo por um coeficiente de cultura (kc) que integra as características 

da cultura e do clima local (Doorenbos & Pruitt, 1977). 

As observações meteorológicas de superfície são de suma importância na 

determinação da evapotranspiração (ET). Neste processo de transferência de vapor d’água, 

os elementos climáticos controlam a demanda hídrica da atmosfera, atuando, no contínuo 

solo-planta-atmosfera, como dreno. A automação dessas medições, em tempo real, facilita 

o obtenção da ETo e, conseqüentemente, permite estabelecer estratégias de manejo de 

irrigação, determinar o volume de água necessário aos sistemas agrícolas e dimensionar 

sistemas de distribuição e de armazenamento de água (Faccioli, 1998). 

Segundo Doorenbos e Pruitt (1977), os elementos meteorológicos agem de forma 

conjunta no processo de evapotranspiração, sendo difícil a sua distinção de importância. 

De maneira geral, em uma dada região, quanto maior for a disponibilidade de energia 
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solar, temperatura do ar e velocidade de vento, e quanto menor for a umidade relativa, 

maior deverão ser as taxas de evaporação e evapotranspiração. 

Caracterizou-se também a importância relativa da radiação líquida, umidade 

relativa e velocidade do vento sobre o processo da evapotranspiração, estabelecendo a 

respectiva ordem de grandeza para esses elementos: 80:6:14, evidenciando o principal 

efeito da radiação solar global. 

 

2.9.1 Métodos de estimativa da ETo 

Existem vários métodos utilizados para se determinar a ETo separados em duas 

classes: métodos de medição direta e de determinação indireta. 

A medição direta pode ser feita utilizando, por exemplo, os lisímetros de pesagem 

ou de lençol freático em nível constante, ambos apresentando custo elevado para sua 

implantação, o que ainda inviabiliza sua utilização pelos produtores. 

A determinação indireta pode ser feita medindo a evaporação através de 

evaporímetros, como os tanques classe “A”, e os atmômetros, e multiplicando-a por um 

coeficiente de correção a ser determinado para as condições locais. 

Outra forma de determinação indireta é a utilização de métodos teóricos e 

empíricos, a partir de elementos climáticos, como Penman-Monteith, FAO Radiação, 

FAO-Blaney-Criddle, Hargreaves e Samani, entre outros que utilizam elementos 

meteorológicos e variáveis da cultura de referência. (Jensen et al., 1990).  A dificuldade 

para estes métodos está justamente na disponibilidade dos dados meteorológicos. 

Sediyama (1987) dividiu em quatro classes os métodos indiretos: os que têm como 

base a temperatura; os que se baseiam na temperatura e radiação; os combinados, que 

compreendem o fato de que associam os efeitos do balanço de energia à superfície e a 

energia conectiva para determinar a perda de água de superfícies cultivadas, destaque feito 

à equação proposta por Penman (por ser a mais conhecida entre os pesquisadores); e os de 

evaporação de tanques. 
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O modelo proposto por Penman, facilita o entendimento dos processos físicos da 

evaporação de superfícies naturais e utiliza-se de informações meteorológicas coletadas em 

um único nível acima da superfície evaporante, porém é um caso muito particular aplicado 

a superfícies de água livre, como lagos, e superfícies molhadas (Monteith, 1985). 

Monteith (1985) obteve uma equação generalizada do modelo de Penman, válida 

para qualquer tipo de vegetação, sob qualquer condição de estresse hídrico, associando ao 

termo aerodinâmico duas resistências à transferência do vapor d’água: a do dossel e a 

aerodinâmica. 

Smith (1991) propôs a adoção de um padrão que estabelecesse um consenso para a 

determinação da ETo, visando a utilização da equação de Penman-Monteith.  Monteith 

(1985) sugeriu que se adote para resistência do dossel (rc) = 50 sm-1, para determinação da 

evapotranspiração potencial das plantas cultivadas. Este valor concorda com os valores 

apresentados, para grama (70 sm-1) e culturas agrícolas (50 sm-1). 

Neste trabalho serão utilizados os métodos Penman-Montheith (padrão), FAO 

Radiação, FAO-Blaney-Criddle e Hargreaves & Samani, dentre os diversos métodos 

existentes e aplicáveis às regiões tropicais. 
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3 - METODOLOGIA DA PESQUISA 

Foram escolhidos cinco municípios no semi-árido de Sergipe para caracterizar o 

potencial eólico dessas regiões, utilizando informações históricas de velocidade do vento. 

Foram obtidos dados das estações meteorológicas automáticas, nos municípios de Canindé 

do São Francisco-SE, Frei Paulo-SE e Gararu-SE, e das estações meteorológicas 

convencionais do INMET - (Instituto Nacional de Meteorologia), nos municípios de 

Própria-SE, e Itabaianinha-SE.  

Utilizando-se das informações históricas diárias de velocidade de vento obtida 

nestas estações meteorológicas, realizou-se através do Software IRRIGA, a conversão dos 

dados para arquivos do tipo XLS, e por fim criou-se gráficos e tabelas utilizando esses 

dados para análise da viabilidade de implantação dos geradores eólicos na irrigação. 

 

3.1 ESTUDO DE CASO 

Foi escolhida uma área irrigada de um hectare, para estudo de caso, que fica 

localizado na área experimental da DEAGRO, no Município de Canindé do São Francisco 

- SE. Nesta área, além do cálculo do potencial eólico, também foi quantificada a 

necessidade hídrica da cultura da goiaba através da Evapotranspiração, considerando a 

época de maior consumo hídrico da planta. 

Foram coletados bimestralmente dados horários de velocidade do vento registrados 

da Estação Meteorológica Automática instalada nesta área no período entre Agosto de 

2005 a Junho de 2006.  

A Estação Meteorológica Automática registra os dados a cada uma hora, então 

nesse local foi constatado que o gráfico de velocidade do vento deveria ser desenvolvido 

utilizando apenas a média das oito maiores velocidades registradas a cada dia, as outras 

dezesseis horas restantes deveriam ser descartadas, pois apresentam velocidades de vento a 

dez metros de altura, abaixo de 2,1 m/s, valores que não são suficientes para que o 

catavento funcione. Com isso a quantidade de água obtida através do Catavento será 

calculada em apenas sete horas diárias. 
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Após a coleta dos dados de velocidade de vento da Estação Meteorológica 

Automática a dois metros de altura do solo, o mesmo é convertido através da fórmula 3.1 

para dez metros de altura solo.  

Variação da velocidade do vento em função da altura: 

Lei da Potência 

( ) ( )
n

r
r z

z
zVzV 








= ...................................................................................................(3.1) 

onde: 

V(zr) = Velocidade na altura de referência zr 
V(z) = Velocidade na altura desejada z 
zr = Altura de referência 
z = Altura desejada 
n = Parâmetro diretamente associado à rugosidade da superfície (Tabela 3.1) 
 

 
Tabela 3.1 - Coeficiente de Rugosidade da Superfície em função da característica do local 

Descrição do Terreno 
Rugosidade da 
Superfície (ηηηη)))) 

Superfície lisa, lago ou oceano 0,10 

Grama baixa 0,14 

Vegetação rasteira (até 0,3m), 
árvores ocasionais 

0,16 

Arbutus, árvores ocasionais 0,20 

Árvores, construções ocasionais 0,22 - 0,24 

Áreas residenciais 0,28 - 0,40 

                              Fonte: CBEE – Centro Brasileiro de Energia Eólica 

O Coeficiente de Rugosidade da Superfície em função da característica do local 

usado foi n = 0.16, que é a vegetação rasteira (até 0,3m) e árvores ocasionais, característica 

do local estudado. 
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Estas informações de velocidade de vento convertidas para dez metros de altura, 

foram enviadas para o fabricante de cataventos para que os técnicos dimensionassem o 

sistema eólico adequado para as características do local. 

Após o sistema eólico ser dimensionado, juntamente com as informações de sua 

capacidade de bombeamento d’água, informado pelo Fabricante do Catavento, foram 

desenvolvidos os gráficos e tabelas do potencial eólico dessa região, após isso, foram feitos 

os cálculos da necessidade hídrica da cultura da goiaba. Após os resultados, verificou-se 

qual a porcentagem de água que o catavento poderá bombear para irrigar a plantação de 

um hectare e se essa tecnologia será viável para a irrigação na região de Canindé do São 

Francisco-SE. 

 

3.1.1 Levantamento dos dados para os demais Municípios estudados 

Para verificar o potencial eólico dos demais municípios estudados no estado de 

Sergipe, foram utilizados os valores diários de velocidade de vento das séries históricas das 

estações meteorológicas automáticas para os municípios de Frei Paulo-SE e Gararu-SE, e 

das estações meteorológicas convencionais do INMET - (Instituto Nacional de 

Meteorologia), para os municípios de Própria-SE e Itabaianinha-SE. Estes dados foram 

convertidos através do software IRRIGA para arquivos XLS e depois convertidos para 

valores de velocidade de vento a dez metros de altura, através da fórmula 3.1, após isso, 

foram criados os gráficos e tabelas para cada região estudada e verificado se a implantação 

dessa tecnologia será viável para essas regiões.  

• Município de Frei Paulo-SE 

Para esse local foi constatado que o gráfico de velocidade do vento deveria ser 

desenvolvido utilizando a média das quatorze maiores velocidades registradas a cada dia, 

as outras dez horas restantes deveriam ser descartadas, pois apresentam velocidades de 

vento a dez metros de altura, não muito significativas para os cálculos. Com isso a 

quantidade de água obtida através do Catavento será calculada em apenas quatorze horas 

diárias. 
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• Município de Gararu-SE 

Para esse local foi constatado que o gráfico de velocidade do vento deveria ser 

desenvolvido utilizando a média das dezesseis maiores velocidades registradas a cada dia, 

as outras oito horas restantes deveriam ser descartadas, pois apresentam velocidades de 

vento a dez metros de altura, não muito significativas para os cálculos. Com isso a 

quantidade de água obtida através do Catavento será calculada em apenas dezesseis horas 

diárias. 

• Município de Propriá-SE 

Para esse local foi constatado que o gráfico de velocidade do vento deveria ser 

desenvolvido utilizando a média das dezoito maiores velocidades registradas a cada dia, as 

outras seis horas restantes deveriam ser descartadas, pois apresentam velocidades de vento 

a dez metros de altura, não muito significativas para os cálculos. Com isso a quantidade de 

água obtida através do Catavento será calculada em apenas dezoito horas diárias. 

• Município de Itabaianinha-SE 

Para esse local foi constatado que o gráfico de velocidade do vento deveria ser 

desenvolvido utilizando a média das dezoito maiores velocidades registradas a cada dia, as 

outras seis horas restantes deveriam ser descartadas, pois apresentam velocidades de vento 

a dez metros de altura, não muito significativas para os cálculos. Com isso a quantidade de 

água obtida através do Catavento será calculada em apenas dezoito horas diárias. 

 

3.1.2 Método de cálculo da velocidade do vento 

Entre as empresas que trabalham com Cataventos no Brasil, foram consultadas a 

Kenya, Fênix, Yvel, Cataventos do Nordeste e RC. Para o estudo de viabilidade econômica 

foi escolhido um Gerador Eólico do Fabricante Cataventos do Nordeste, com sua sede em 

Juazeiro-BA. O mesmo foi escolhido devido à proposta mais em conta entre todos os 

fabricantes consultados, condições do local de estudo e também a um acessório instalado 

no Catavento chamado alavanca de Arquimedes ou Cavalo Mecânico, conforme mostra a 
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Figura 3.1, que possibilita maior bombeamento de água, com menos vento e até sem vento, 

ideal para o local sugerido. 

Figura 3.1 – Catavento com Alavanca de Arquimedes ou Cavalo Mecânico para locais 
com baixa velocidade de vento e bombeamento manual 

 
                                                 Fonte: Cataventos do Nordeste 

O cálculo do custo-benefício do Catavento foi realizado apenas para aplicações de 

bombeamento d`água. Estes cálculos foram realizados utilizando-se dados colhidos no 

local, com curvas de potência obtida através de informações dos fabricantes de Cataventos. 

Informações referentes aos custos do gerador eólico e toda infra-estrutura 

necessária para sua instalação foram obtidas diretamente com o fabricante.  

 

3.1.3 Método de cálculo da necessidade hídrica da cultura 

Foram coletados também das Estações Meteorológicas, os dados de temperatura 

(média, mínima e máxima), umidade relativa e radiação solar, para que a 

evapotranspiração de referência fosse estimada. 

Para a estimativa da evapotranspiração de referência (demanda 

evapotranspirométrica) utilizou-se o software REF-ET. O software estima a demanda 
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evapotranspirométrica pelo método: Penman-Montheith, método considerado padrão, que 

é o modelo recomendado pela FAO 56. (ALLEN, R.G., PEREIRA, L.S., RAES, D. & 

SMITH, M., 1998). 

 Os dados de entrada no REF-ET são: informações meteorológicas diárias, latitude, 

altitude, longitude da localidade, altura de monitoramento da temperatura do ar e da 

velocidade de vento e a bordadura vegetada ou não para o tanque Classe A. 

Existem inúmeras equações para determinar a evapotranspiração, porém, 

atualmente é consenso no meio científico que a equação de Peeman-Monteith é a que 

melhor estima a evapotranspiração de referência (SAAD & SCALOPPI ,1988 e KLAR, 

2001). A precisão desta equação está no fato de contar com inúmeras variáveis 

meteorológicas, no entanto, isto leva a necessidade de se ter uma estação bastante 

equipada, o que dificulta o cálculo da ETo. No entanto, caso estes equipamentos estejam 

conectados a um computador que coleta os dados automaticamente, a determinação de ETo 

se torna bastante simples (MAROUELLI et al, 1996). Existe ainda a opção de se obter uma 

estação portátil com coleta automática de dados.  

A evapotranspiração de referência (ETo) corresponde a evapotranspiração de uma 

superfície gramada (8-15cm) (ALLEN, PEREIRA, RAES & SMITH, 1998) e o coeficiente 

de cultura (Kc) é uma função da cultura e do seu ciclo de produção.  

A Tabela 3.2 traz valores de coeficiente de cultura (Kc) para a goiaba em função do 

seu ciclo de produção. 

Tabela 3.2 - Valores do coeficiente da cultura da goiaba (Kc) em diferentes ciclos de 
produção 

Estágio de desenvolvimento Nº de dias por fase Valores de Kc 

Primeiro ciclo de produção 
Fase vegetativa 

Da floração à colheita 
Repouso fisiológico 

0,60 
0,85 
0,50 

Segundo ciclo de produção 
Fase vegetativa 

Da floração à colheita 
Repouso fisiológico 

0,65 
0,85 
0,50 

Demais ciclos de produção 
Todas as fases 

Repouso fisiológico 
0,8 
0,50 

Fonte: DOORENBOS & KASSAN (1994) 

 



Capítulo 3 – Metodologia da Pesquisa                                                                                                                . 

 

50

Equação de Penman-Montheith 

( ) ( )  eU
275+T

900
+

1
G-Rn a2** deETo −

+∆+∆
∆=

γ
γ

λγ
.........................................(3.2) 

 
em que: 
ETo = evapotranspiração de referência (mm/d); 
Rn = saldo de radiação à superfície (MJ/m2.d); 
G = fluxo de calor no solo (MJ/m2.d); 
T = temperatura do ar (ºC); 
U2 = velocidade do vento a 2 m de altura (m/s); 
(ea - ed) = déficit de pressão de vapor (kPa); 
∆ = declividade da curva de pressão de vapor de saturação (kPa/ºC); 
λ = calor latente de evaporação (MJ/kg); 
γ = constante psicrométrica (kPa/ºC); e 
γ*  = constante psicrométrica modificada (kPa/ºC). 
 

Tabela 3.3 - Valores do fator localização (fL) para a cultura da goiaba 

GOIABA 

Anos após o plantio 

Até 2 anos Terceiro ano Mais de 3 anos 

0,76 0,85 1,00 

Fonte: DOORENBOS & KASSAN (1994) 

 

• Evapotranspiração potencial da cultura 

Etpc=.Kc. Eto .fl ................................................................................................(3.3) 

Etpc = Evapotranspiração potencial da cultura (mm). 

Kc = Coeficiente cultura (Tabela 3.2). 

fL = Fator de localização (Tabela 3.3) 

Et0 = Evapotranspiração de referência. 
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• Lâmina líquida de irrigação 

LL=Etpc..TR .......................................................................................................(3.4) 

LL = lâmina líquida de irrigação 

Etpc = Evapotranspiração potencial da cultura (mm). 

TR = turno de rega 

 

• Lâmina bruta de irrigação 

LB = LL .............................................................................................................(3.5) 

           Ea 

LB = lâmina bruta de irrigação 

LL = lâmina líquida de irrigação 

Ea = eficiência de aplicação de água (irrigação localizada) 

 

• Volume de água aplicado por planta  

Vap= Lb x Ep x Ef……………..………………………..………..………….(3.6) 

Vap = Volume de água aplicado por planta (litros/planta/dia) 

Ep = Espaçamento entre plantas (m). 

Ef = Espaçamento entre linhas de plantas (m) 

LB = lâmina bruta de irrigação  
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4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Considerou-se que a velocidade média do vento obtida no local, é válida para todo 

o ano. A partir das fórmulas, do coeficiente de rugosidade da superfície e das velocidades 

médias dos ventos analisadas no local em um período anual, foi convertido à velocidade do 

vento para dez metros de altura, encontrando-se um valor em torno de 4,02 m/s conforme o 

gráfico da Figura 4.1. 

Figura 4.1 - Estimativa da Velocidade do Vento em Canindé do São Francisco-SE a dez 
metros de altura entre os anos de 2005 e 2006 
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 Fonte: Elaborada pelo Autor (2006) 

 
 

4.1 ESPECIFICAÇÃO DO CATAVENTO DIMENSIONADO 

O Catavento deverá instalado próximo ao reservatório de água, o mesmo bombeará 

água até outro tanque distante de dois a dez metros e elevado a cinco metros de altura com 

a capacidade de 150.000 litros de água. O Catavento não bombeará água diretamente nas 

plantas, porque o fluxo de água não é constante, depende do vento, por isso bombeará até o 

tanque onde será armazenada, e do tanque com um registro se fará à liberação da água na 

quantidade necessária para cultura da goiaba. 

Os Fabricantes dos Cataventos disponibilizam torres de seis a vinte e quatro 

metros. Como o terreno é plano, não havendo árvores mais altas que seis metros próximos 

ao local de instalação do Catavento, então uma torre de dez metros de altura atenderia as 

características do local. Para esta altura e com uma bomba de 4” será atingida uma Vazão 

aproximada de até 30.000 lts/dia com ventos constantes de 24 horas.  



Capítulo 4 – Análise dos Resultados                                                                                                                . 

 

54

• APLICAÇÕES: para poços comuns e caipiras, como para água de superfície 

proveniente de açudes, rios e cacimbões entre outros. Ideal para chácaras, sítios, 

fazendas, irrigações, piscultura, oxigenação e renovação da água, etc. A altura da 

torre é de 10 metros, a fim de obter-se um melhor aproveitamento dos ventos e da 

altura do recalque. Os Cataventos são montados sobre ou próximo à fonte de água, 

neles o movimento rotativo do rotor é transformado em movimento alternado 

através de um virabrequim acoplado a uma redução no eixo do rotor. A transmissão 

deste movimento até a bomba é feita por intermédio de uma haste rígida, disposta 

verticalmente no centro da torre. Em alguns casos, devido à interferência negativa 

do relevo nas correntes de vento no local da fonte d’água, são utilizados sistemas, 

de polias e cabos de aço, para permitir um distanciamento vertical do Catavento até 

um local com maior disponibilidade de vento. 

 

• BOMBA: O pistão é de latão de bronze, com, 4” e o êmbolo é revestido com 2 

couros de sola forte, para maior duração. 

 

• FREIO  AUTOMATICO:  O catavento possui o freio e o destravamento 

automático, em caso de vendavais ou temporais, que impede que o Catavento se 

danifique. Também possui um freio manual no pé da torre pra quando desejar para-

lo. O breque de segurança movimenta o leme a 90 graus, une-o à roda, colocando-a 

de perfil para o vento e ao mesmo tempo, freia o cubo, paralisando totalmente a 

roda. 

 

• SUCÇÃO: até 80 metros de profundidade. 

 

• VAZÃO:  Produção variável com a disponibilidade de ventos, que varia em função 

da distância da fonte até o local de destino (que pode ultrapassar os 700 metros), e 

da diferença de altura, da polegada da bomba, ficando o volume diário médio 

obtido numa faixa de 1000 a 30000 litros dependendo das condições do vento.  

 

• ÓLEO DO EQUIPAMENTO : 4,5 Litros de óleo 140 (Trocar a cada 20 anos). 
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• TORRE:  Com 10 metros de altura, armada em forma piramidal, com colunas em 

cantoneiras perfil ”L” de 2x3/16” transversais em cantoneiras perfil “L” de 1x1/8” 

esticadores de ferro redondo de ¼”, com gancho de esticador em ferro de 5/16” 

galvanizado e rosqueado, com porca, acoplado com banqueta para manutenção com 

base em cantoneira perfil “L” de 1.1/4x1/8” e lastro em tábuas, escada de acesso 

em barra chata de 1x1/8” na coluna principal, com base triangular. Com três pés ou 

quatro pés. 

 

• MAQUINA:  Puxa até 80 metros de profundidade, com quatro engrenagens (duas 

pequenas e duas grandes). Comando duplo de bielas em banho de óleo com 

regulagem de curso para regiões de ventos fracos garantindo um guia perfeito e um 

baixo coeficiente de atrito nas partes giratórias, eixo principal em aço SAE 1020 de 

1.1/2” com todas as partes móveis, em permanente banho de óleo, tampa em chapa 

galvanizada preservando o mecanismo de intempéries e poeira.  

 

• PÁS: Com diâmetro de 3 (três) metros, com 18 (dezoito) palhetas em chapas 

galvanizadas pintadas, moldadas em formas de curva, com suporte em barra chata 

de 5/8x1/8”, com aros em barra chata de 1x1/8”, com raios em barra chata de 

1x3/16”. Mudam o ângulo de inclinamento, para melhor aproveitamento da força 

dos ventos. 

 

• KIT DE RECALQUE:  Gaxeta Repressora de 1.1/4” (em bronze), Câmara de 

Vácuo, Válvula de Retenção 1”, União 1” e Nippy 1” 

 

• VIDA  UTIL:  Mais de trinta anos. A manutenção preventiva resume-se a 

lubrificação das partes móveis e pintura da torre. Um fator de desgaste para a 

bomba, é o nível de impurezas sólidas na água, se este índice for desprezível e se a 

manutenção preventiva for feita atentamente pode-se ter mais de cinco anos sem a 

necessidade de intervenção corretiva. 

 

• CUSTO DO EQUIPAMENTO : De acordo com o modelo e altura da torre 

escolhida, ficou com um custo de R$ 5.282,00, mais mão de obra de R$ 600,00, 

mais despesas de viagem do Técnico. 
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• VANTAGENS DA ALAVANCA DE ARQUIMEDES:  

1. Mais água com menos vento; 

2. Trabalha mais horas por dia; 

3. Anula o peso do varão e o peso da coluna d`água matematicamente; 

4. Quando o vento diminui os Cataventos sem ALAVANCA param de trabalhar 

devido o peso do varão e o peso da coluna d`água. Este é um peso morto que os 

Cataventos convencionais deverão levantar cada vez que acionarem a bomba. O 

Catavento com a ALAVANCA anula este peso e o Catavento continua trabalhando; 

5. Bombeamento de água em poços profundos até 90 m de profundidade; 

6. COM ALAVANCA DE ARQUIMEDES pode-se usar bomba (dependendo da 

profundidade do poço) de 3" - 4" - 6" polegadas de diâmetro com vazão que varia 

de 10 mil/dia até 30 mil/dia e no caso de puxar água de represas, rios, minas e 

vertentes até 60 mil/dia e no caso de piscicultura na renovação e oxigenação da 

água 150 mil/dia. 

 

Figura 4.2 – Curva da capacidade de bombeamento d`água do Catavento em relação a 
velocidade do vento para o modelo de 10 metros de altura 
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                  Fonte: Cataventos do Nordeste, 2006 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• Construção sólida e robusta com técnica rigorosa. 

• Rolamentos nos eixos e engrenagens. 

• Perfeita lubrificação pelo processo de banho de óleo. 

• Raios e contra-raios da roda são em ferro cantoneira.  

• Freio automático. 

• Um ano de garantia contra defeitos de fabricação. 

• Assistência Técnica: CATAVENTOS DO NORDESTE LTDA. Distrito Industrial - 

Caixa Postal 153 CEP: 48900-000 – Juazeiro/BA Telefone (71) 3252-2170. 

• Site: www.cataventosdonordeste.com.br. 

• Fabricante: CATAVENTOS DO NORDESTE. 

 
                   
4.2 NECESSIDADE HÍDRICA DA CULTURA DA GOIABA 

A máxima demanda evapotraspirométrica estimada pelo método de Penman-Montheith 

pelo software REF-ET foi de 5,4 no período de Agosto de 2005 a Julho de 2006. 

Conforme mostra na Metodologia da Pesquisa, para a fórmula 3.3 (Evapotranspiração 

potencial máxima da cultura), teremos: 

Etpc =0,85 x 5,4 x 0,85 = 3,9 mm 

Para a fórmula 3.4 (Lâmina líquida de irrigação), teremos: 

LL = 3,9 x 1 = 3,9 mm 

 
Para a fórmula 3.5 (Lâmina bruta de irrigação), teremos: 

LB = 3,9 = 4,33 mm 

         0,9 

Obs: Normalmente para irrigação localizada a eficiência de aplicação utilizada é de 90%. 
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Para a fórmula 3.6 (Volume de água aplicado por planta), teremos: 

Vap=4,33 x 6 x 6 = 155,8 litros/dia 

Como será um total de 250 pés de goiabeira em 1 hectare de terra, teremos então 

uma necessidade hídrica total de 38.970 litros de água por dia para essa cultura. 

 

4.3 RESULTADOS PARA A REGIÃO DE CANINDÉ DO SÃO 

FRANCISCO-SE 

Através da Figura 4.2 constatou-se que com uma velocidade de 4,02 m/s, o 

catavento dimensionado tem a capacidade de bombear até 30.000 lts/dia, serão então 1250 

lts/h de água bombeada. 

De posse de todos os dados de vento, necessidade hídrica da cultura e eficiência do 

Catavento escolhido pode-se então determinar a sua viabilidade. 

Dados: 

Média diária da velocidade do vento: 4,02 m/s 

Necessidade hídrica diária da cultura (250 pés): 38970 litros 

Capacidade de Bombeamento: 1250 litros/hora 

 
Como já foi dito no capítulo anterior, no local de estudo foi concluído que a 

velocidade média do vento de 4,02 m/s se dará apenas 8 horas/dia. Então teremos: 

Capacidade de bombeamento = 1250 litros/h 

Tempo de vento útil por dia = 8 horas 

 
1250 x 8 = 10.000 litros/dia 

Então o catavento terá capacidade de atender até 65 pés de goiaba. Como a área de 

1 hectare é considerável, o agricultor poderá implantar 4 cataventos, que atenderia a toda a 

plantação. 
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A variação da velocidade média mensal do vento, no período de 2005 a 2006 é 

mostrada na Tabela 4.1, estes dados demonstram que a velocidade média mensal é maior 

no período de agosto a março. Consequentemente, o potencial energético do vento é maior 

no segundo semestre. Sendo a velocidade média anual do vento de 4,02 m/s na Cidade de 

Canindé do São Francisco-SE, torna-se viável a implantação de um sistema eólico do tipo 

Catavento, pois ultrapassa o mínimo de 2,1 m/s, valor recomendado por Sousa (SOUSA, 

1993) para este tipo de aproveitamento eólico. 

Tabela 4.1 - Potencial eólico total e Vazão bombeada gerada em função da velocidade do 
vento para a bomba com rotor de 4” 

Velocidade Média Potencial Eólico Vazão Bombeada 
Mês V(m/s) (W/m2) (m3/dia) litros/dia 

janeiro 4,3 30,26 10,75 10750,0 
fevereiro 4,34 31,11 10,85 10850,0 
março 3,91 22,75 9,78 9775,0 
abril 3,68 18,96 9,20 9200,0 
maio 3,52 16,60 8,80 8800,0 
junho 3,59 17,61 8,98 8975,0 
julho 3,75 20,07 9,38 9375,0 

agosto 3,76 20,23 9,40 9400,0 
setembro 4,22 28,60 10,55 10550,0 
outubro 4,34 31,11 10,85 10850,0 

novembro 4,61 37,28 11,53 11525,0 
dezembro 4,23 28,80 10,58 10575,0 

Média 4,02 24,74 10,05 10050,0 
  Fonte: Elaborada pelo Autor (2006) 

 

A média anual do potencial eólico de 24,74 W/m2, dada pelo Tabela 4.1 e pela 

curva da média mensal da velocidade do vento na Figura 4.3, confirma a viabilidade do 

aproveitamento da energia eólica na região de Canindé do São Francisco-SE, por possuir 

um regime eólico propício para o aproveitamento deste potencial, pois este dado ultrapassa 

o valor de 15 W/m2 recomendado por Sousa (SOUSA, 1993) .  

 

 

 
Figura 4.3 - Velocidade média do vento em (m/s), em função dos meses do ano 



Capítulo 4 – Análise dos Resultados                                                                                                                . 

 

60

 
          Fonte: Elaborada pelo Autor (2006) 

 
 

Observa-se que os maiores valores do potencial eólico ocorrem no período de 

setembro a março, como mostra a Tabela 4.1, porém todo este potencial não é aproveitado 

integralmente, devido à eficiência dos equipamentos eólicos, onde somente uma parte é 

transformada em potência mecânica pelo rotor. 

Estes dados demonstram que é necessário uma escolha criteriosa do local onde vai 

ser instalado o sistema eólico "Catavento", sendo embasada, principalmente, na correta 

determinação da velocidade do vento local, pois variações na velocidade do vento 

acarretarão em alterações muito significativas no potencial fornecido pelo local. 

Os equipamentos eólicos do tipo Cataventos, pelas situações de velocidade do 

vento analisadas neste trabalho, oferecem uma maneira eficiente para acionamento de 

sistemas de bombeamento. 

Estimativas de outros projetos de bombeamento d`água através de energia eólica, 

também se observou que foi obtida uma economia de energia convencional considerável 

por ano. Desta forma, o produtor terá o retorno monetário do preço do Catavento em um 

período curto, já considerando os valores de impostos, manutenção, entre outros.  
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4.4 RESULTADOS PARA OS DEMAIS MUNICÍPIOS 

• Município de Freio Paulo-SE 

Considerou-se que a velocidade média do vento obtida nesse local, é válida para 

todo o ano. A partir das fórmulas, do coeficiente de rugosidade da superfície e das 

velocidades médias dos ventos analisadas no local em um período anual, foi convertido à 

velocidade do vento para 10 metros de altura, encontrando-se um valor em torno de 4,71 

m/s conforme mostra o gráfico da Figura 4.4. 

Figura 4.4 - Estimativa da Velocidade do Vento em Frei Paulo-SE, a 10 metros de altura 
no ano de 2006 
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 Fonte: Elaborada pelo Autor (2006) 

 

Através da curva de bombeamento d’água na Figura 4.2, constatou-se que com uma 

velocidade de 4,71 m/s, o catavento dimensionado terá a capacidade de bombear até 

34.000 lts/dia, serão então 1416 lts/h de água bombeada. 

Como já foi dito no capítulo anterior, no município de Frei Paulo-SE foi concluído 

que a velocidade média do vento de 4,71 m/s se dará apenas 14 horas/dia. Então teremos: 

Capacidade de bombeamento = 1416 litros/h 

Tempo de vento útil por dia = 14 horas 

 
1416 x 14 = 19833 litros/dia 
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Então para o Município de Frei Paulo-SE, o catavento do modelo dimensionado 

nesse estudo, será capaz de bombear até 19833 litros/dia para as culturas plantadas nessa 

região. 

• Município de Gararu-SE 

Considerou-se que a velocidade média do vento obtida nesse local, é válida para 

todo o ano. A partir das fórmulas, do coeficiente de rugosidade da superfície e das 

velocidades médias dos ventos analisadas no local em um período anual, foi convertido à 

velocidade do vento para 10 metros de altura, encontrando-se um valor em torno de 5,76 

m/s conforme o mostra o gráfico da Figura 4.5. 

Figura 4.5 - Estimativa da Velocidade do Vento em Gararu-SE a 10 metros de altura no 
ano de 2006 
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 Fonte: Elaborada pelo Autor (2006) 

 

Através da curva de bombeamento d’água na Figura 4.2, constatou-se que com uma 

velocidade de 5,76 m/s, o catavento dimensionado terá a capacidade de bombear até 

39.000 lts/dia, serão então 1625 lts/h de água bombeada. 

Como já foi dito no capítulo anterior, no município de Gararu-SE foi concluído que 

a velocidade média do vento de 5,76 m/s se dará apenas 16 horas/dia. Então teremos: 

Capacidade de bombeamento = 1625 litros/h 

Tempo de vento útil por dia = 16 horas 
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1625 x 16 = 26.000 litros/dia 

Então para o Município de Gararu-SE, o catavento do modelo dimensionado nesse 

estudo, será capaz de bombear até 26.000 litros/dia para as culturas plantadas nessa região. 

• Município de Propriá-SE 

Considerou-se que a velocidade média do vento obtida nesse local, é válida para 

todo o ano. A partir das fórmulas, do coeficiente de rugosidade da superfície e das 

velocidades médias dos ventos analisadas no local em um período anual, foi convertido à 

velocidade do vento para 10 metros de altura, encontrando-se um valor em torno de 6,39 

m/s conforme mostra o gráfico da Figura 4.6. 

Figura 4.6 - Estimativa da Velocidade do Vento em Propriá-SE, a 10 metros de altura no 
ano de 2006 
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 Fonte: Elaborada pelo Autor (2006) 

 

Através da curva de bombeamento d’água na Figura 4.2, constatou-se que com uma 

velocidade de 6,39 m/s, o catavento dimensionado terá a capacidade de bombear até 

42.000 lts/dia, serão então 1750 lts/h de água bombeada. 

Como já foi dito no capítulo anterior, no município de Própria-SE foi concluído que 

a velocidade média do vento de 6,39 m/s se dará apenas 18 horas/dia. Então teremos: 

Capacidade de bombeamento = 1750 litros/h 
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Tempo de vento útil por dia = 18 horas 

 
1750 x 18 =31.500 litros/dia 

Então para o Município de Propriá-SE, o catavento do modelo dimensionado nesse 

estudo, será capaz de bombear até 31.500 litros/dia para as culturas plantadas nessa região. 

• Município de Itabaianinha-SE 

Considerou-se que a velocidade média do vento obtida nesse local, é válida para 

todo o ano. A partir das fórmulas, do coeficiente de rugosidade da superfície e das 

velocidades médias dos ventos analisadas no local em um período anual, foi convertido à 

velocidade do vento para 10 metros de altura, encontrando-se um valor em torno de 5,43 

m/s conforme mostra o gráfico da Figura 4.7. 

Figura 4.7 - Estimativa da Velocidade do Vento em Itabaianinha-SE a 10 metros de altura 
no ano de 2006 
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 Fonte: Elaborada pelo Autor (2006) 

 

Através da Figura 4.2 constatou-se que com uma velocidade de 5,43 m/s, o 

catavento dimensionado terá a capacidade de bombear até 37.000 lts/dia, serão então 1541 

lts/h de água bombeada. 
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Como já foi dito no capítulo anterior, no município de Itabaianinha-SE foi 

concluído que a velocidade média do vento de 5,43 m/s se dará apenas 18 horas/dia. Então 

teremos: 

Capacidade de bombeamento = 1541 litros/h 

Tempo de vento útil por dia = 18 horas 

 
1541 x 18 = 27.738 litros/dia 

Então para o Município de Itabaianinha-SE, o catavento do modelo dimensionado 

nesse estudo, será capaz de bombear até 27.738 litros/dia para as culturas plantadas nessa 

região. 

 

4.6 CONCLUSÃO DA ANÁLISE 

Instalação:  

 Podem ser instalados em poços tubulares profundos (poços artesianos e semi-

artesianos), poços comuns (tipo cisternas), açudes, rios e minas (vertentes).  

Capacidade de trabalho:  

 Capta água á profundidade de até 60 metros, podendo bombear água até 40 metros 

acima de sua altura nominal, e a uma distância de até 2000 metros.  

Maquina:  

 Seu funcionamento é extremamente simples, sendo de torque direto, produzindo 

mais água com o mesmo vento. A biela é acionada diretamente pelo virabrequim, montado 

no eixo de sustentação do rotor, que por sua vez aciona uma só biela.  

 Esse modelo de maquina, possui um sistema de compensação chamado Alavanca 

de Arquimedes ou Cavalo Mecânico, para anular a força exercida pela gravidade sobre as 

varetas. Este sistema possibilita que o peso exercido pela água sobre as varetas seja 
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anulado, favorecendo assim um funcionamento mais leve, sendo necessário um vento de 

menor intensidade para que o Cata-Vento comece a funcionar.    

Vazão:  

 Podem bombear até 2.000 l/hora, vazão está que depende da profundidade do poço 

e do vento local na hora.  

 Deve-se ter um reservatório suficientemente capaz para o consumo do dia ou mais, 

pois em dias de vento fraco, o Cata-Vento produzirá menos.  

Bombas:  

 Totalmente inoxidável, sendo fabricada em tubo de aço Inox de 75 ou 65 mm de 

diâmetro por 300 mm de comprimento, revestido com tubo de polivinila, tendo em suas 

extremidades duas caps de nylon com rosca nas extremidades, uma válvula de sucção e 

uma válvula no embolo do pistão também em nylon.  

 Seu funcionamento é dado pelo acionamento por movimentos de sobe e desce 

exercido pela maquina, numa seqüência infalível, bombeando água para fora do poço.  

Para a escolha do diâmetro do rotor que atenda a vazão em função da altura 

manométrica, deve ser considerado a demanda diária de água em função da época do ano e 

da capacidade máxima de armazenamento deste volume. Analisando estes fatores 

simultaneamente é possível fazer uma escolha satisfatória, lembrando que os valores de 

vazão foram calculados para as condições mínimas de eficiência, podendo ser alterados 

para uma vazão maior, com a instalação de bombas ou equipamentos que aumente a 

eficiência dos Cataventos. 
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5 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

O presente estudo teve como objetivo elaborar estimativas para o bombeamento 

d’água, no semi-árido do Estado de Sergipe, com a utilização de Cataventos. Os dados de 

bombeamento d’água (m³/dia) em função da velocidade média do vento (m/s) foram 

obtidos através do gráfico de bombeamento d’água, fornecido pelos fabricantes de 

Cataventos consultados como: Cataventos do Nordeste em Juazeiro - BA, Cataventos RC 

em São Paulo - SP, Cataventos Yvel em Campina Grande - PB, Cataventos Fênix em São 

José do Rio Preto - SP e Cataventos Kenia em Encantado - RS no ano de 2006. 

O modelo de Catavento estabelecido a partir dos dados de volume de água 

bombeada e da velocidade média dos ventos registrados em Canindé do São Francisco - 

SE, para o “Catavento do Nordeste” do tipo multipás, foi adequado para as condições do 

local e permite irrigar um volume significativo de uma cultura. 

No estudo realizado verificou-se que o custo dos Cataventos é influenciado por 

diversos fatores, tais como: características do sistema e características dos ventos no local 

da instalação. 

De acordo com as pesquisas, o sistema permite uma aplicação freqüente de 

pequenas quantidades de água que se ajusta à taxa de absorção de água pelas plantas 

cultivadas, havendo uma maior eficiência do aproveitamento do recurso hídrico em função 

de sua melhor condução e distribuição no sistema radicular. 

O modelo consiste de um catavento do tipo convencional instalado sobre um 

reservatório de água; uma bomba de pistão aspiro-premente para elevar a água e uma 

caixa-d’água que deve ser instalada a uma altura de 6 metros. Conforme descrição do 

fornecedor, para a implementação desse estudo é necessária à existência de uma fonte de 

água, que pode ser um poço ou uma cacimba, um riacho ou um açude. 

É necessário também que a propriedade esteja em uma região com ventos acima de 

2,4m/s, que é a velocidade mínima necessária para colocar o Catavento em funcionamento. 

Nos testes realizados pelos fornecedores, o sistema apresenta eficiência para pequenas 

áreas dependendo da cultura. 
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O volume de água a ser bombeado pelo Catavento é suficiente para pequenos 

sistemas de irrigação, armazenamento em reservatórios para uma posterior utilização por 

gravidade ou ter o seu uso direto para o consumo humano ou de animais dependendo 

sempre da altura manométrica e da quantidade de água solicitada pelo usuário. 

As estimativas dos volumes de água bombeados mostraram-se bastante promissores 

para o uso da água em pequenas propriedades rurais na região, acima de dez mil litros 

diários, em média, principalmente nos períodos de mais alto consumo. 

Nos meses de ventos mais intensos, até 70 mil litros de água podem ser bombeados 

por dia. Com isso, pode-se criar uma quantidade considerável de árvores frutíferas.  

O projeto também visa contribuir para o sustento de famílias carentes no semi-árido 

do Estado de Sergipe, que poderiam vender o excedente da produção de frutas e verduras. 

Este tipo de projeto pode ser financiado por Instituições Filantrópicas, Governo do Estado 

ou pela Embrapa. Neste estudo, embora esteja tudo em fase inicial, considerou-se também 

em estender este sistema a outros municípios do Estado de Sergipe.  

 

5.1 SUGESTÕES A SEREM ANALISADAS 

Devido à carência de dados meteorológicos na região semi-árida do estado de 

Sergipe, consideramos importante a continuidade da coleta de dados meteorológicos nas 

estações da região, bem como implantação de novas estações para uma melhor análise 

da demanda evapotranspirométrica e outros estudos que necessitem de tais informações. 

A continuidade da pesquisa pode ser realizada com a determinação da 

evapotranspiração das culturas da região a fim de garantir um melhor aproveitamento de 

suas áreas, bem como o uso adequado dos recursos hídricos pelos irrigantes, que devem ter 

acesso fácil às informações obtidas.  Uma forma de disponibilização, de fácil 

entendimento, é a elaboração de mapas espacializados.  A realização de campanhas de 

conscientização e capacitação dos irrigantes, para que os recursos hídricos sejam utilizados 

de modo coerente, visando um melhor aproveitamento destes com vistas ao 

desenvolvimento sustentável da região. 
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Um dos pioneiros na utilização da energia eólica, o Ceará já tem pesquisas sobre o 

assunto a aproximadamente 16 anos, sendo um dos estados brasileiros mais desenvolvidos 

nessa tecnologia. Até agora, entretanto, a aposta vem sendo os grandes parques eólicos, 

como os da Prainha, Mucuripe e Taíba. Mas a utilização dos fortes ventos do Ceará como 

fonte de energia também vem sendo apontada como alternativa para os pequenos 

produtores irrigarem sua plantação. 

A premissa da qual partiram os pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical 

foi a de criar um sistema alternativo de irrigação mais acessível ao pequeno produtor, 

como é o exemplo do Catavento hidráulico instalado no Campo Experimental de Pacajus – 

CE. Desde o ano passado, eles estão trabalhando com um sistema de irrigação localizada 

acionado por energia eólica. A alternativa veio após muitos estudos e discussões e vem 

apresentando excelentes resultados, com o desenvolvimento de culturas de frutas.  

Na comparação com o sistema de bombeamento elétrico, a utilização do catavento 

apresenta um custo inicial maior, entretanto, a médio e longo prazo, a utilização da energia 

eólica mostra vantagens, tendo em vista que não é preciso pagar pela fonte de energia 

(vento), a manutenção dos equipamentos também tem um custo menor e o sistema não 

polui o meio ambiente. Somado ao fato de que pode ser utilizado nas regiões onde não 

exista energia elétrica instalada. 

Só para se ter uma idéia, para atender uma área de 0,7 hectare, a primeira 

instalação, em junho de 2003, gastou R$ 15 mil. Novos estudos e pesquisas conseguiram 

uma redução em 40% no dinheiro necessário para a colocação do catavento e sistema de 

irrigação. No primeiro semestre desse ano, a estimativa era de que tudo saía por cerca de 

R$ 9 mil. 

Tantos pontos a favor acabam minimizando o fato de o custo inicial ser elevado 

para um pequeno produtor. Entretanto, se o agricultor apostar em cooperativas ou buscar as 

linhas de financiamento do governo para compra dos equipamentos, a alternativa se torna 

extremamente viável para este público. 
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Após a compra dos cataventos, os demais gastos se tornam mínimos, então para 

ampliar a utilização do sistema em pequenas propriedades, uma alternativa poderia ser a 

criação de um programa de financiamento de longo prazo para a compra e instalação dos 

equipamentos. 

 

5.2 FINALIZAÇÃO 

Os principais sistemas de avaliação de projetos públicos, com seus pesados cálculos 

e números, giram em torno do investimento econômico e nele, depositam todo o peso da 

decisão. Simultaneamente concorre para a decisão a pressão dos grandes grupos 

internacionais para a exploração do mercado interno, oferecendo em troca postos de 

trabalhos, com custos cada vez mais altos para os cofres públicos, desenvolvimento e 

tecnologia. 

Outro aspecto importante, quando se discute o desenvolvimento sustentável, é a 

questão do planejamento para o futuro. Poucos administradores públicos estão voltados 

para a questão do “por vir” e a maioria planeja apenas o presente (quando planeja!), ou no 

máximo um futuro muito próximo, o da reeleição. E nesse contexto, porque pensar na 

questão da sustentabilidade, considerando que as ações “insustentáveis” podem ser 

“sustentáveis” por alguns anos. 

Entretanto a questão do desenvolvimento sustentável é muito mais ampla e 

complexa, e não tem sido tratada ou planejada com esta perspectiva. A grande maioria dos 

administradores públicos cumpre seus mandatos políticos resolvendo os problemas diários, 

ou ainda negociando o patrimônio social, sem a devida avaliação se receberá de volta para 

a sociedade, benefícios que justifiquem tais investimentos. 

Por sua vez, há carências de metodologias de análises de projetos orientados para o 

desenvolvimento sustentável, que tenha como escopo de avaliação dimensões tão amplas 

quanto às complexas interações que existem numa sociedade e desse modo os critérios 

utilizados não conseguem abranger as múltiplas e interdependentes faces que constituem a 

pluralidade das necessidades de uma sociedade que aspira um desenvolvimento justo, 

equilibrado e em bases sustentáveis.  
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Assim, esta Dissertação teve o propósito de demonstrar a aplicabilidade da energia 

eólica nas dimensões da sustentabilidade como critérios de avaliação de projetos para o 

desenvolvimento sustentável. Para tal intento foi realizada uma avaliação da 

sustentabilidade do Projeto de Energia Eólica no semi-árido do Estado de Sergipe com 

vista a verificar a viabilidade deste projeto. 
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