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Estudo inédito da Feagri aponta o potencial eólico do Estado e destaca a sua importância para a geração de energia elétrica

Os bons ventos que sopram em São Paulo
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de 28
estações
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Estado de São Paulo apresen-
ta importante potencial eólico
para geração de energia elé-

trica, que serviria como complemen-
to à sua matriz energética. A conclu-
são é de um estudo original desen-
volvido para a dissertação de mes-
trado de Adriana Rocha Ferreira Mi-
guel, defendida recentemente na Fa-
culdade de Engenharia Mecânica
(FEM) da Unicamp. A pesquisadora
coletou, sistematizou e interpretou
dados sobre freqüência, intensidade
e direção dos ventos, fornecidos por
28 estações meteorológicas. Além
disso, ela também analisou a rugo-
sidade do solo e o relevo do Estado.
�Embora as informações disponí-
veis não sejam muito confiáveis, por
estarem subestimadas, foi possível

constatar que a ge-
ração de eletricida-
de a partir da ener-
gia eólica pode vir a
ser uma alternativa
técnica e economi-
camente viável pa-

ra auxiliar no atendimento da de-
manda regional�, afirma.

Antes do trabalho de Adriana, que foi
orientada pelo professor Luiz Antonio
Rossi, da Faculdade de Engenharia A-
grícola (Feagri), não havia informações
disponíveis sobre o potencial eólico pau-
lista, a não ser aquele estimado pelo Atlas
Eólico Nacional, com metodologia distinta da
usada por ela. A autora da dissertação afirma
que encontrou uma série de dificuldades pa-
ra coletar os dados necessários ao estudo. Pri-
meiro, as estações meteorológicas, como o pró-
prio nome sugere, foram concebidas para for-
necer indicadores climatológicos e não sobre
o comportamento do vento especificamente,
com foco para geração de energia elétrica. As-
sim, vários de seus instrumentos não são os
mais adequados para realizar o tipo de me-
dição que interessava à pesquisa. Os aparelhos
específicos que captam a intensidade e a fre-
qüência do vento, por exemplo, operam a uma
altura de dez metros.

�A altura recomendada para realizar esse
tipo de medição varia de 25 a 50 metros, sen-

do esta última a melhor�, explica o professor
Rossi. Por meio de uma equação matemáti-
ca e de softwares específicos, que permitem
resultados precisos, Adriana extrapolou os
dados coletados pelas estações meteoro-
lógicas para 50 metros e estendeu a cober-
tura para todo o Estado. Assim, ela obteve
o potencial eólico geral de São Paulo. Para-
lelamente, como já foi mencionado, a auto-
ra do trabalho analisou a rugosidade do solo
e as diferenças de relevo, variáveis que inter-
ferem decisivamente no comportamento do
vento. Com isso, ela desenvolveu uma meto-
dologia que pode ser aplicada a qualquer
Estado, de modo a promover o levantamento
da sua potencialidade eólica.

Durante investigação, Adriana con-
ta que deparou com um outro sério pro-
blema. Como não foram concebidas
para considerar a energia eólica como
potencial geradora de eletricidade, vá-
rias estações meteorológicas estão si-
tuadas em pontos desfavoráveis. Uma
delas, por exemplo, foi instalada ao lado
de um morro. Ou seja, o acidente geo-
gráfico funciona como um obstáculo
ao vento, impedindo conseqüente-
mente a sua medição em todos os sen-
tidos. Adicionalmente, queixam-se a
pesquisadora e o professor Rossi, mui-
tas instituições que detêm dados sobre
o assunto dificultaram o acesso a essas
informações, em virtude de procedi-
mentos burocráticos.

Depois de concluir o levantamento,
Adriana tratou de estratificar as esta-
ções meteorológicas, segundo o seu po-
tencial eólico. Ele dividiu as unidades
em três seguimentos: pequeno (22), mé-
dio (5) e grande porte (1). A única enqua-
drada na terceira categoria foi a estação
presente na Ilha da Moela, uma conces-
são da Marinha localizada a dois quilô-
metros da cidade de Santos. De acordo
com o professor Rossi, o potencial eólico
não deve ser analisado apenas sob o
ponto de vista da geração de eletricida-
de, embora esta seja a contribuição
mais nobre desse tipo de fonte. �O vento
também gera potência mecânica, que
pode ser usada para o bombeamento de
água, irrigação e carregamento de ba-
terias�, destaca. Ou seja, mesmo os lo-
cais com pequeno potencial eólico po-

dem contribuir para a redução do consumo
de eletricidade ou gerar energia elétrica em
volume suficiente para iluminar uma casa ou
barracão na zona rural.

Competitividade  � O aproveitamento da
energia eólica para a geração de energia elé-
trica é praticamente insignificante no Bra-
sil, se tomados como referência tanto o po-
tencial estimado, quanto o já inventariado
e outorgado, de acordo com o professor Ros-
si, da Feagri. Equivale, em âmbito nacional,
a menos de 0,1% da geração de energia e a
0,03% da potência instalada na matriz e-
nergética, percentual irrisório se compara-
do com o da Alemanha, país em que 15% da
matriz energética  de 12.000MW vêm de u-

sinas eólicas. Um dos principais motivos
para que essa fonte seja desconsiderada, na
opinião do especialista, é a falta de políticas
de governo que a tenham como estratégica
para o esforço de crescimento da nação. Como
conseqüência da falta de apoio, a energia
eólica ainda se mantém pouco competitiva,
se comparada com a hidráulica.

Enquanto 1MWh de energia elétrica gera-
da pelos ventos custa US$ 62, a mesma ener-
gia produzida por uma hidrelétrica sai por
praticamente a metade, US$ 36. �Por en-
quanto, a energia eólica, em locais favorá-
veis, só compete com a hidráulica em rela-
ção ao custo de instalação. Para cada MW
instalado, a primeira exige gastos médios da
ordem de US$ 1,3 mil e a segunda, US$ 1,2
mil�, assegura o professor Rossi. Ele ressal-
ta, entretanto, que o aproveitamento do ven-
to para essa finalidade causa muito menos
impacto ao meio ambiente. �Isso só acontece
na fase da instalação da usina eólica, quan-
do os equipamentos são transportados por
veículos automotores. Depois, na etapa de
operação, o impacto é praticamente nulo�,
sustenta o docente da Feagri.

Rossi afirma que o momento para o apro-
veitamento do potencial eólico paulista, as-
sim como o de outros Estados, é a partir de ago-
ra. Ele defende a realização de um planeja-
mento estratégico estadual na área ener-
gética que contemple fortemente as fontes
renováveis de geração de eletricidade. �Penso
que o Estado de São Paulo se ressente de um de-
partamento que converse com as instituições
que trabalham ou desenvolvem pesquisas
nessa área. Faltam-nos gestores para pro-
mover o consórcio entre esses atores, de for-
ma a instalar uma rede dedicada para a geração
de energia limpa�, propõe o docente da Feagri.

Desenvolvendo atualmente a sua tese de
doutorado, Adriana Miguel investiga o po-
tencial de arrecadação do Brasil em créditos
de carbono, a partir do uso de fontes reno-
váveis, especialmente a energia dos ventos.
Por meio do Protocolo de Kyoto, firmado em
1997, os países industrializados se compro-
meteram em investir em projetos executa-
dos por nações em desenvolvimento ou sub-
desenvolvidas que promovam a redução das
emissões de gases de efeito estufa. Algumas
estimativas dão conta de que cada tonelada
de carbono que deixa de ser jogada na at-
mosfera possa reverter aos cofres brasilei-
ros recursos que variam de US$ 10 a US$ 100.

Foto: Antoninho Perri

rês professores da Unicamp foram
agraciados pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCT) com a Ordem Na-

cional do Mérito Científico, na classe de co-
mendador. A distinção é conferida pelo MCT
desde 1993 a personalidades nacionais e
estrangeiras que se destacaram por suas
contribuições à Ciência e à Tecnologia. Os
homenageados deste ano são o lingüista
Carlos Vogt, ex-reitor da Unicamp e atual
presidente da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo (Fapesp); o ge-
neticista Bernardo Beiguelman, fundador
do Departamento de Genética Médica da
Faculdade de Ciências Médicas (FCM); e o en-
genheiro Leonardo Goldstein Júnior, docen-
te e pesquisador do Departamento de Enge-
nharia Térmica e de Fluidos da Faculdade de

Engenharia Mecânica (FEM).
O decreto que outorga do tí-

tulo aos pesquisadores foi as-
sinado no último dia 28 de ju-
nho pelo presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva. A entrega das
insígnias e dos diplomas aos

laureados será feita em ato solene presidido
pelo próprio presidente da República ou pelo
ministro da Ciência e Tecnologia, em data ain-
da a ser confirmada. Em 2002, o MCT agra-
ciou seis outros docentes da Unicamp com
a Ordem: Carlos Alfredo Joly, Marco Auré-
lio De Paoli, Oswaldo Luiz Alves e Tomasz
Kowaltowski (classe de comendador), Cy-
lon Gonçalves da Silva e Luciano Coutinho
(classe de Grã-Cruz).

A escolha dos homenageados é feita por um
conselho presidido pelo ministro da C&T e
integrado por outros três ministros: os das
Relações Exteriores, Educação e Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior. Já as
atividades administrativas da Ordem são de
responsabilidade da Academia Brasileira de
Ciências, conforme convênio firmado com o
MCT para este objetivo. A exemplo de conde-
corações semelhantes existentes em outros

países, a distinção brasileira é constituída
de duas classes, a de Grã-Cruz e a de Co-
mendador. Os agraciados destacam-se nas
áreas de Ciências Tecnológicas, Ciências Soci-
ais, Matemática, Física, Química, Biologia,
Ciências da Terra e Engenharia, além de polí-
ticos e empresários envolvidos em projetos
voltados para o desenvolvimento tecnológico.

Ao comentar a importância da concessão
da Ordem Nacional do Mérito Científico, o
geneticista Bernardo Beiguelman preferiu
compartilhar a láurea com a Universidade.
�Desejo repartir o orgulho de receber essa
distinção tão honrosa com a Faculdade de Ci-
ências Médicas da Unicamp, onde, em 1963,
pude criar o primeiro Departamento de Ge-
nética Médica do país e, durante 35 anos, de-
senvolver a maior parte de meus trabalhos
científicos�. Para o engenheiro Leonardo
Goldstein Júnior, a sua condecoração foi
�uma grande surpresa�. �Ao mesmo tempo,
também é uma grande honra e um incentivo
para o serviço continuado à comunidade�.

Ex-reitor da Unicamp e atual presidente
da Fapesp, Carlos Vogt disse que a láurea é
uma forma de reconhecer e dar visibilida-
de à produção intelectual e acadêmica dos
pesquisadores. �Nesse sentido, ela se cons-
titui num instrumento de incentivo não só

para quem a recebe, mas para a comunida-
de científica de modo geral. Ao mesmo tem-
po, a condecoração é importante para as ins-
tituições, pois a produção do conhecimento
precisa do apoio institucional. Quando um
pesquisador recebe uma láurea, a instituição
também está sendo homenageada�.

Perfis  � O geneticista Bernardo Beiguel-
man foi fundador do Departamento de Ge-
nética Médica da Faculdade de Ciências
Médicas (FCM) da Unicamp, o primeiro do
gênero do país. Obteve o doutoramento pela
Universidade de São Paulo (USP). Aposen-
tado desde 1997 pela Unicamp, mantém
vínculo não-remunerado com o curso de
pós-graduação em Genética do Instituto de
Biologia (IB) da Universidade. Publicou 428
trabalhos científicos entre livros, teses, capí-
tulos de livros, publicações em revistas com
seleção editorial e comunicações científicas
em congressos nacionais e internacionais.

O lingüista e poeta Carlos Vogt, atual pre-
sidente da Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado de São Paulo (Fapesp), é forma-
do em Letras pela Universidade de São Paulo
(USP). É professor titular em Semântica Lin-
güística da Unicamp desde 1969, onde foi rei-
tor entre 1990 e 1994. Fez cursos de pós-gra-

duação em Semântica Lingüística na França
e nos Estados Unidos e é pós-graduado em
Teoria Literária Comparada na USP. Até
julho de 2001, foi diretor-executivo do Ins-
tituto Uniemp, Fórum Permanente das Re-
lações Universidade-Empresa, em São Pau-
lo. É vice-presidente da Sociedade Brasilei-
ra para o Progresso da Ciência (SBPC), coor-
dena o Laboratório de Estudos Avançados
em Jornalismo (Labjor) da Unicamp e é di-
retor de redação da revista eletrônica de
jornalismo científico ComCiência.

Leonardo Goldstein Júnior graduou-se em
Engenharia Mecânica na Universidade de
São Paulo (USP) e doutorou-se na University
of Minnesota, dos Estados Unidos. Docente
da Faculdade de Engenharia Mecânica
(FEM) da Unicamp desde 1971, desenvolve
pesquisas nas áreas de radiação térmica, es-
coamentos bifásicos e combustão e controle
de poluição. Em 1998, recebeu o Prêmio de
Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz,
conferido pela Unicamp. É autor de três li-
vros ou capítulos de livros, tem cerca de 80
trabalhos publicados em anais de eventos,
desenvolveu dois produtos tecnológicos,
sendo um com registro de patente, e orien-
tou cerca de 20 dissertações de mestrado e
teses de doutorado.

Três professores recebem Ordem do Mérito Científico

Escolha dos
laureados
é feita
por conselho

A mestranda Adriana Rocha Ferreira Miguel e o  professor Luiz
Antonio Rossi: analisando a rugosidade do solo e o relevo do Estado
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