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RESUMO 

 

A necessidade de encontrar caminhos alternativos para o problema das energias não 

renováveis e prejudiciais ao meio ambiente é condição essencial para um desenvolvimento 

sustentável. O Estado do Ceará,  mostrou a partir de estudos comprovados, vasta incidência 

das fontes de energias alternativas eólica e solar a serem aproveitadas. A possibilidade da 

mudança do perfil de geração e consumo da matriz energética com a maior participação 

destas é possível e benéfica. Neste cerne, enquadramos esta mudança de perfil na arrecadação 

tributária do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no Estado do 

Ceará, pois a distribuição de energia é campo de incidência do mesmo. Como objetivo 

principal irá se verificar qual impacto hipotético na arrecadação deste imposto no setor de 

Energia Elétrica, mais especificamente quanto ao que é recolhido pela concessionária de 

distribuição de energia para consumo em nosso estado, aconteceria caso ocorresse a 

substituição/complementação das energias hoje utilizadas pelas alternativas eólica e solar, 

com um aumento da participação das mesmas na matriz energética de consumo no Estado do 

Ceará. Em segundo lugar, quanto isto implicaria nos custos totais, demais tributos e encargos, 

ou seja, nos gastos gerais envolvidos no setor. O método econométrico utilizado foi o de 

regressão linear simples para estimar a variação do custo de geração da energia eólica com 

relação ao ano e quantidade de energia eólica gerada. No resultado foi  verificado então o 

decréscimo gradativo deste custo.   

Palavras-chave: Energias Alternativas. Eólica. Solar. ICMS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
  
 
 
 

 

ABSTRACT 
 
 

The necessity to find alternative paths to the problem of non-renewable energy and harmful to 

the environment is a prerequisite for sustainable development. The state of Ceará has proven 

by studies, wide-ranging impact of alternative energy sources and solar wind to be used. The 

possibility of changing the profile of generation and consumption of the energy matrix with 

the largest share of these is possible and beneficial. In this surround this core profile change in 

tax collection of the ICMS - Tax on Goods and Services in the state of Ceará, for the energy 

distribution of incidence is the same field.  

The main objectives will determine what impact this hypothetical tax revenues in the Electric 

Power Industry, specifically as to what is collected by the utility power distribution for 

consumption in our state, happen when there was the replacement / complement the energy 

used today by alternative wind and solar, with an increasing participation of those in the 

energy consumption in the State of Ceará. Secondly, as this would imply the total costs, taxes 

and other charges, ie, the overheads involved in the sector. The econometric method used was 

simple linear regression to estimate the variation of the generation cost of wind energy 

compared to the year and the amount of wind power generated. On result was found then the 

gradual decrease of this cost. 

Keywords: Alternative Energy. Wind. Solar. ICMS. 
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1. Introdução 

 

A energia é imprescindível à espécie humana e pode ser definida como a propriedade 

de determinado corpo ou sistema ser por si próprio alterado, como também atuar sobre outros 

corpos ou sistemas desencadeando nestes últimos processos de transformação e criação, onde 

esta propriedade se manifesta de várias formas (química, nuclear, mecânica, térmica e etc.) 

(Bucussi, 2007, pg.22). 

 

Sendo a energia indispensável para a sobrevivência dos seres vivos, e dentro desta 

necessidade o homem tem procurado sempre desenvolver possibilidades para que esta não se 

esgote. A substituição dos recursos não renováveis e que prejudicam o meio ambiente pelos 

recursos renováveis não agressivos, é essencial para que se dê continuidade a sobrevivência 

da espécie humana. Dessa maneira o homem deve encontrar fontes e formas alternativas para 

preservar tais recursos do meio em que vive. 

 

A energia tem sido desde alguns séculos, fundamental para o desenvolvimento sócio 

econômico de nossa sociedade. Sua geração e distribuição tem sido mola mestra do progresso 

e do curso da vida humana, de maneira que hoje somos totalmente dependentes de sua 

existência no que concerne a exercer nossas atividades diárias em sua plenitude como também 

ter acesso a várias outras possibilidades cotidianas. 

 

As fontes de geração de energia disponíveis em nosso planeta tem algumas formas de 

classificação, as que seguem abaixo. 

 

A primeira é quanto à fonte, onde pode ser de vários tipos: hidráulica (pela força da 

água), solar (pela radiação do sol), eólica (pela força dos ventos), fóssil (pelo processamento 

de materiais orgânicos), gravitacional (pelo movimento das marés), biomassa (pela 

decomposição de materiais orgânicos como esterco), nuclear (pela desintegração de 

determinados elementos químicos) e geotérmica (pelo calor gerado nas camadas profundas 

terrestres). 

 

Outra classificação é quanto ao formato de geração, se dividindo em: mecânica 

(relacionada como movimento dos corpos), elétrica ( que transporta cargas elétricas) e térmica 

(relacionada a temperatura). 
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A terceira e última se dá quanto a sua reposição, podendo ser então renováveis (solar, 

hidráulica, eólica, maremotriz, biomassa e geotérmica) e não renováveis (petróleo, gás natural 

e carvão). As energias renováveis são chamadas também de energias alternativas. 

 

O Brasil com cerca de 8,5 milhões de km quadrados e mais de 7 mil quilômetros de 

litoral possui uma das maiores capacidades de geração de energia do mundo. Sendo 

atualmente auto-suficiente na geração de energia consumida. Todavia, deve-se pensar no 

futuro e principalmente levar em consideração a matriz energética utilizada, onde a energia 

não renovável ainda é muito representativa (o petróleo é responsável por 30% da energia 

consumida no país). Encontrar soluções onde esta possa ser substituída por energias 

renováveis e não prejudiciais ao meio ambiente - dentre elas as chamadas energias 

alternativas é de suma importância. O potencial de geração a ser aproveitado destas energias 

ainda é imenso, e suficientemente abundante para garantir a auto-suficiência energética do 

país. O suprimento futuro exige esta mudança de exploração para que se possa garantir a não 

escassez de oferta de energia em nosso território. 

 

A questão da oferta de energia em nosso país está sendo gradualmente ajustada. Porém 

do lado da demanda ainda não há uma distribuição totalmente possível e confiável, mesmo 

dentro dos perímetros urbanos parte da população ainda não tem acesso a mesma e a situação 

se acentua quando partimos para regiões rurais remotas. 

 

O Estado do Ceará ainda não é auto-suficiente em sua energia consumida. Dados de 

2007 da COELCE revelam que a maior parte vem de fora, onde as principais fontes são: as 

hidroelétricas do complexo de geração da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), 

as hidroelétricas Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, de Xingu, Sobradinho, Moxotó e do Rio São 

Francisco. Apenas 1% é resultado da geração da Energia Eólica nos três parques eólicos do 

Ceará (Prainha, Taíba e Mucuripe) e em torno de 32% vem da Central Termelétrica Fortaleza 

que fica localizada no Pecém.   

 

A implementação das fontes de energia alternativa eólica e solar em complementação 

as fontes de energia hoje mais consumidas no estado do Ceará é uma excelente opção de 

acordo com o grande potencial não aproveitado de geração de energia eólica e solar em nosso 

território. Dependendo de como se dará o processo de difusão das mesmas, poderá ocorrer  

acarretar aumento ou diminuição da arrecadação do principal tributo de competência estadual: 
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O ICMS, no qual a circulação do bem energia é fato gerador do mesmo.  

 

Neste trabalho, estudou-se a situação atual do consumo e geração de energia e neste 

aplicou mudança do perfil da matriz energética com a maior participação das energias solar e 

eólica, levando em consideração a legislação e custos de implementação. Foram construídos 

cenários com base em metodologias de cálculo, em alguns matemática e em outros usando 

também estatística, para se saber qual seria o novo panorama caso esta mudança ocorresse em 

relevante escala num determinado período de tempo.  

 

A metodologia econométrica empregada foi a de regressão simples: estimando a 

diferença entre os custos das fontes de energia – o MIX atual e a eólica, de período a período, 

de acordo com o histórico de mudanças nas quantidades consumidas e geradas das mesmas, 

construindo cenários através do acréscimo de valores relativos ao aumento do consumo das 

fontes alternativas de energia em complementação as fontes de energia mais consumidas 

atualmente. 

 

Há muito se tem ouvido falar em fontes de energia alternativa e sua utilização. Sabe-se 

que dentre elas, o foco de nosso estudo (a energia eólica e a solar), detém impacto ecológico 

positivo, pois não geram poluição e degradação ambiental, além de serem fontes de energia 

renováveis, com recursos a principio inesgotáveis. Assim sendo, sua difusão com o passar dos 

anos tem crescido, todavia em pequena escala.  

 

O Estado do Ceará possui capacidade potencial a ser explorada destas energias, pois a 

quantidade de ventos e luz do sol disponíveis no estado do Ceará no decorrer do ano é imensa 

tanto em relação a outros estados do país como a outros lugares do mundo.  

 

Por sabermos dos pontos positivos supracitados, questionamo-nos quanto ao motivo 

de apesar de possuírem características bem mais aceitáveis para nossa realidade ainda não 

terem conseguido alcançar patamares relevantes de consumo, mudando o perfil de geração da 

matriz energética do Ceará, substituindo em determinado nível o aproveitamento das fontes de 

energia termoelétrica (que apresentam fontes não renováveis e tem impacto negativo ao meio 

ambiente) e hidráulica (esta apesar de renovável tem impacto negativo no leito dos rios), as 

quais constituem as maiores fontes da energia consumidas no estado do Ceará na atualidade. 
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A energia elétrica - consumida no Estado do Ceará é gerada na sua maioria pelas 

hidroelétricas e termoelétricas conforme dito anteriormente, tendo carga tributaria relevante e 

sendo, como dito acima, o seu fornecimento fato gerador do ICMS - Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Serviços, o qual é de competência estadual e tem como principal 

distribuidora estadual a COELCE - Companhia Energética do Ceará - um dos seus maiores 

contribuintes.  

 

        Este trabalho vem no intuito de se construir cenários particularmente em relação ao 

Estado do Ceará, considerando a mudança no perfil da matriz energética consumida e gerada 

em que  as fontes de energia de maior consumo estão sendo complementadas  pelas fontes de 

energia alternativa solar e eólica, questionando como se daria este processo e, principalmente,  

que impacto poderia ocorrer na arrecadação do ICMS. 

 

 Para  tanto, foram coletados dados de arrecadação deste imposto de janeiro de 2005 a 

dezembro de 2010, para se saber (neste intervalo de tempo) em que nível de significância 

estadual foi a arrecadação do setor de energia, como também quais os maiores contribuintes. 

 

A título ilustrativo foram realizados levantamentos de quanto seria gasto para 

implementar parques geradores de energia alternativa eólica e solar  tanto a nível estadual, 

municipal e particular (residenciais e empresas), ou seja, caso o Estado quisesse investir na 

mudança em determinado nível da energia hidráulica ou termoelétrica pela eólica, por 

exemplo, quanto deveria investir? Ou se em nossa residência instalássemos por nossa conta 

equipamento gerador desta energia, quanto gastaríamos e qual seria o tempo de retorno deste 

investimento. Poderíamos revender esta energia à COELCE ou consumir? Caso estes 

equipamentos ficassem mais acessíveis à população, com menor preço de custo por conta de 

serem produzidos em larga escala e de um possível incentivo governamental, como isto se 

daria e quão maior seria o consumo das fontes de energia alternativa? 

 

Também se verificou em dados reais como se tem dado a evolução histórica do 

consumo e geração por fonte de energia no Estado do Ceará, ou seja, quanto ao longo do 

período a utilização destas tem variado. Informação importante para sabermos qual o nível de 

incremento de consumo e geração tem-se dado no transcorrer do tempo e assim trabalharmos 

construções de cenários de variações em graus mais elevados.  
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Portanto, em nosso trabalho foram elaboradas estimativas de ordem proporcional 

(aumento ou diminuição da quantidade consumida) a partir da mudança no perfil do modelo 

atual por um modelo alternativo com um aumento significativo no consumo das energias 

eólica e solar, para verificar o que aconteceria com a arrecadação do ICMS neste setor (se esta 

aumentaria, diminuiria ou manteria o patamar atual), a partir da ótica de que a geração nos 

diversos níveis poder ser ou não ser tributada, propondo ou não mudanças na legislação.  

 

Trabalhando e manipulando dados já existentes e incluindo alguns outros, gerando a 

partir disto então estimativas hipotéticas para períodos futuros. Foram construídos novos 

cenários através da alteração do atual em suas diversas variáveis. Isto no intuito de conhecer 

qual a tendência de possibilidade de mudança: no preço dos custos, na quantidade de energia 

produzida e consumida e, por conseguinte na arrecadação do ICMS. Em virtude de uma 

hipotética ou real possibilidade da alteração da matriz energética no Estado do Ceará.  

 

2. Características das Energias Alternativas 

2.1. Energia Solar 

2.1.1 Conceito e História 

Quando se pensa em energia solar lembra-se que ela é a fonte de geração de quase 

todos os outros tipos de energia disponíveis: hidráulica, eólica, biomassa, combustíveis 

fósseis e energia dos oceanos são formas indiretas de energia solar. É a partir da geração solar 

que se dá a evaporação (águas), circulação atmosférica (ventos) e os fósseis são derivados de 

animais e plantas que necessitam da luz do sol para sobreviver. 

 

De acordo com Breve Histórico da Energia Solar produzido pela Universidade 

Técnica de Lisboa a geração de energia tem seus primórdios no ano de 1839, onde pela 

primeira vez o efeito voltaico foi observado pelo físico francês Alexandre Edmond Becquerel. 

Este verificou em experiências eletroquímicas o paramagnetismo do oxigênio líquido, onde a 

exposição à luz dos elétrodos dava origem ao efeito fotovoltaico. 

 

Diversos inventores começaram a trabalhar com máquinas solares quase ao mesmo 

tempo. Com o apoio de Napoleão III, August Moucht, arquitetou entre 1866 e 1872 uma 

máquina a vapor movida pelo Sol. Seu trabalho foi exibido em viagens e testado mais tarde na 

Argélia em bombeamento de água. 
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Por volta de 1875, John Ericsson, engenheiro de origem sueca, estudioso do setor de 

energia, construiu oito modelos diferentes de engenhos solares, mas, mesmo que estes 

tivessem uma elevada eficiência, nenhum era prático. Em 1883 fez uma última tentativa, 

criando a que tornou-se a segunda máquina solar da época, em tamanho. Continha um coletor 

retangular parabólico de 11 por 16 pés, que movimentava um pistão de 6 polegadas de calibre 

e 8 de percurso. Projetada para operar a vapor ou a ar, a máquina foi conectada a uma bomba 

de 5 polegadas, de acordo com Ericsson produzindo 1 c.v. por pés de coletor que ele 

empregará. 

 

Mais tarde no ano de 1873, Willoughby Smith descobriu o efeito fotovoltaico no 

selênio. Logo depois em 1877 foi desenvolvido o primeiro dispositivo solido de fotoprodução 

de eletricidade, um filme de selênio depositado num substrato de ferro em que um filme de 

ouro muito fino servia de contacto frontal. Este dispositivo apresentava uma eficiência de 

conversão de aproximadamente 0,5%, no final do século XIX foram utilizados como 

fotômetros para máquinas fotográficas. 

 

Russel Ohl foi aquele que inventou a primeira célula solar de silício. Contudo, a era 

moderna da energia solar teve inicio em 1954, quando Calvin Fuller desenvolveu o processo 

de dopagem do silício, que consistia em introduzir impurezas em cristais deste elemento.  

 

O físico Gerald Pearson, colega de Fuller no Bell Labs, elaborou uma junção p-n (ou 

díodo) ao mergulhar em lítio a barra de silício dopado. Ao caracterizar eletricamente a 

amostra, ele descobriu que esta exibia um comportamento fotovoltaico e partilhou a 

descoberta com ainda outro colega, Daryl Chapin, que tentava infrutiferamente arranjar uma 

alternativa para as baterias elétricas que alimentavam redes telefônicas remotas.  As primeiras 

células fotovoltaicas assim produzidas tinham alguns problemas técnicos que foram superados 

pela química quando Fuller dopou silício primeiro com arsénio e depois com boro obtendo 

células que exibiam eficiências recorde de cerca de 6%. 

 

Existem dois tipos de sistemas de geração de energia solar: sistemas termossolares e 

sistemas voltaicos autônomos. 
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2.1.2 Sistemas Termossolares 

 

De acordo com Centro de Referência para Energia Solar e Eólica - Sérgio de Salvo 

Brito os sistemas termossolares tem como utilidade a geração de energia solar térmica, 

absorvida sob forma de calor, com o intuito de captar e armazenar este tipo de energia. 

Possuem como equipamentos utilizados os chamados coletores solares - aquecedores de 

fluidos e gasosos, largamente difundidos para aquecimento de água: seja para tomar banhos, 

secar grãos ou gerar gases para aquecimento de turbinas. São divididos em coletores planos 

(utilizados em hotéis, residências, bares e restaurantes) e concentradores (utilizados em locais 

que precisam de temperaturas mais altas como usinas termelétricas e fazendas). Nestes 

últimos pode-se ainda gerar energia mecânica através de uma turbina de vapor e energia 

elétrica por meio de um gerador. 

 

Os sistemas de geração termossolares através de coletores funcionam da seguinte 

forma: o coletor é instalado em um determinado local, de modo que fique bem localizado e 

em contato direto com sol (na maioria das vezes no telhado da edificação) neste são ligados 

tubos geralmente de cobre, onde a água circula de lá até o boiler, que é o armazenador térmico 

da energia (o qual pode ser feito de cobre, inox ou propileno), com capacidade variando 

normalmente entre 100 a 2000 litros. Finalmente indo deste para o reservatório final de água 

(caixa d’água). Pode-se também utilizar um reservatório auxiliar para períodos de pouco sol , 

que pode ser elétrico ou a gás. 
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Ilustração 1 - Sistema gerador de Energia Solar Térmica 

 
 Fonte: (CRESESB 1) 

 

2.1.3 Sistemas Fotovoltaicos 

 

Já os sistemas fotovoltaicos são empregados na transformação direta da energia solar 

em energia elétrica. Estes sistemas são constituídos por: módulo fotovoltaico, controlador de 

carga, baterias (armazenador de energia) e um inversor de corrente contínua em corrente 

alternada. 

 

Os módulos fotovoltaicos (ou conjunto de células solares) são compostos por grades 

metálicas, lâmina ou painel fotovoltaico, lâmina absorvedora dos fótons e lâmina metálica 

inferior. 

 

Primeiro, a energia incide sobre a célula solar, nesta os fótons contidos na luz solar 

chocam-se com os elétrons da estrutura, sendo assim convertidos em energia elétrica e 

transferidos para condutores externos. Um dos materiais mais adequados para ser utilizado 

como célula solar é o silício (mas tem-se o conhecimento de outros que podem ser utilizados 

como o arsenato de gálio). Daí, a energia elétrica gerada é enviada para as baterias que irão 

armazená-la. O controlador que é instalado entre a bateria e o módulo tem a função de 

gerenciar o processo de carga e descarga da bateria, evitando que esta sobrecarregue ou 
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descarregue. O inversor, por sua vez é responsável pelo processo de transformação da 

corrente contínua em alternada, podendo finalmente alimentar os aparelhos eletroeletrônicos 

com energia elétrica. A taxa de rendimento é em torno de 150 KW/ano/m² de placa ou 1,73 

W/h/m². 

 

Ilustração 2 - Sistema Gerador de Energia Fotovoltaica 

 
 Fonte: (CRESESB 1) 

 

2.1.4 Potencial Brasileiro, Nordestino e Cearense de Energia Solar 

 

Regiões da terra mais próximas da linha do Equador têm uma tendência a receberem 

uma maior radiação solar durante o dia, isto porque o período de duração do dia nestes lugares 

é mais longo em relação à noite. Além disto, as condições climáticas e atmosféricas também 

têm influencia sobre a quantidade de calor recebida em determinadas regiões, somente uma 

parte da energia solar incidente em nosso planeta chega a superfície terrestre, devido a 

reflexão e absorção dos raios. 

 

No Brasil o Nordeste é com certeza possuidor do maior potencial de geração de 

energia solar do país. Regiões como a dos Inhamuns no Ceará, que de acordo com o Atlas 

Solamétrico do Brasil de 1997 apresenta uma estimativa da radiação solar incidente no país a 

incidência de raios pode chegar a 6.100 Wh/m²/dia, tem um alto potencial de energia a ser 

apresentado (Fonte: ANEEL, Atlas, pag.9). Em média, o Ceará tem em suas regiões 

incidências entre 5.700 a 6.100 Wh/m²/dia, bem maior que a média nacional de 1.800 

Wh/m²/dia. 
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Transformando em Megajoules os valores de incidência média diária ficam em torno de  

20 a 22 MJ/m²/dia (quase 5.555,55 Wh/m²/dia)  na região dos Inhamuns.  Sendo um dos 

maiores grupos nacionais, a EBX tem investido na região, onde recentemente inaugurou usina 

na cidade de Tauá com capacidade inicial de 1 MWh (contando com 4.600 painéis 

fotovoltaicos, e uma área de 12 mil metros quadrados é suficiente hoje para atender 1,5 mil 

famílias) e com potência a ser instalada de até 50 MWh. A previsão é que até 2014 se tenha 

em torno de 7MW instalados no estado do Ceará. Abaixo segue mapa em Joules do potencial 

de incidência de radiação solar em nosso país. 

 

  Ilustração 3 -  Potencial Brasileiro EM MJ de Energia Solar 

 
Fonte: (ANEEL, 2002, Atlas, pg.85) 

 

Porém a energia solar ainda é muito cara, em torno de 500% a 1000% mais que a 

energia hidráulica e muito há que se fazer para que seja viável sua geração de maneira 

eficiente, mesmo numa região onde seu potencial tanto abunda.  A tecnologia hoje disponível 

nos diversos sistemas geradores à disposição no mercado ainda apresenta taxa de eficiência 

muito baixa. Há estudos que mostram que a taxa de conversão em energia elétrica fica em 

torno de apenas 15 a 17% da energia incidente.  Em termos de área, a condição é positiva para 

que o país seja auto-suficiente. Hipoteticamente, caso a fonte total de geração em nosso país 

fosse apenas a energia solar, seria necessário 1400 km² (0,016% do território nacional), que 

corresponde a 5% do total da área ocupada  pelas usinas hidroelétricas (Fonte:ANEEL, 2002, 

Atlas pag.18).  
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Os custos de instalação e manutenção ainda são entraves na hora de escolher a energia 

solar. No caso dos geradores fotovoltaicos, vários estudos indicam que estes ficariam 

atualmente em torno de 5.000,00 a 10.000,00 U$S/kW incluindo as recargas de bateria, além 

do custo anual de manutenção de 1% sobre o de instalação. Isto tudo contra 1.000 U$S/kW da 

energia hidráulica. Estima-se que este quadro possa mudar e que em alguns anos todos estes 

custos caiam pela metade chegando o de instalação a 3.000,00 U$S/ kW. A vida útil de um 

sistema fotovoltaico é em média 20 anos. 

 

Um adendo sobre a energia gerada pelas hidroelétricas: apesar da vantagem financeira, 

esta tem impacto socioambiental negativo. Novas hidroelétricas têm sua concepção 

questionada, como no caso da polêmica sobre Belo Monte, onde a população local, 

essencialmente indígena, alerta para os prejuízos que irão causar à fauna e à flora. Os 

exemplos das Usinas de Tucuruí (PA) e Balbina (AM) são casos claros: houve inundação de 

enormes extensões de terra, morte de milhares de espécies de peixes dentre outros animais 

nativos, a população prejudicada com a perda das terras, além da escassez de alimento.  

 

Estudos posteriores constataram que os benefícios que supostamente seriam trazidos 

com a construção das usinas não foram os esperados e a expectativa do abastecimento de 

energia elétrica não foi suprida. O impacto negativo foi de tal magnitude que, em Balbina, o 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), depois de analisar a situação do Rio 

Uatumã, onde a hidroelétrica fora construída, concluiu por sua morte biológica. Em Tucuruí, 

houve perda de terras para quase 10.000 famílias entre índios e ribeirinhos. 

 

Em Belo Monte, haverá um deslocamento das águas: rio abaixo o nível das águas 

ficará menor que o da maior seca, e rio acima o nível das águas ficará maior que o da maior 

cheia, implicando desequilíbrio da fauna e flora do local, atingido árvores (que em alguns 

meses irão morrer por conta do excesso de água e outras pela falta), haverá deslocamento da 

população por falta de peixes, frutas e legumes para alimentação, além da ocorrência de 

problemas também com a navegabilidade do local. Criando, desta forma, um prejuízo 

imensurável para o local e para o país.  

 

Diante deste quadro, vários questionamentos têm de ser feitos quanto à política de 

construção de hidroelétricas. Deveriam ser implementadas pesquisas sociais sobre a 

população atingida (a opinião dos moradores é essencial e democrática), sobre qual o custo 
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benefício real da obra (no intuito de se saber se haverá um impacto positivo de monta que 

compense os negativos), e verificar a possibilidade de, em determinada situação, ser bem 

melhor investir em energias alternativas. 

 

2.2  Energia eólica 

2.2.1 Conceito e História 

Energia eólica é a energia cinética contida nas massas de ar. Esta consiste no processo 

de conversão de energia cinética de translação, que está relacionada com a massa e velocidade 

dos ventos, em energia de rotação que será impressa sobre os cata-ventos, aero geradores e 

moinhos, e que os faz rodar. 

 

Esta energia vem sendo utilizada há milhares de anos, para bombeamento de água e 

moagem de grãos. Há registros que seu uso data desde 200 a.C., na Pérsia; também existe a 

possibilidade da China em 2.000 a.C. e o Império Babilônico em 1.700 a.C. terem utilizado 

cata-ventos para irrigação (Gavino, 2011). 

 

O uso da energia eólica para geração de energia elétrica tem como marco inicial o ano 

de 1888 na cidade de Cleveland-Ohio nos Estados Unidos. Charles F. Bruch, um inventor de 

eletrificação voltada para campo, criou o primeiro cata-vento para geração de energia elétrica, 

com potencia de 12kW em corrente continua, este continha capacidade de alimentação de 350 

lâmpadas incandescentes. Este cata-vento durou 20 anos. Depois, com a crise do petróleo, os 

Estados Unidos e a Rússia desenvolveram sistemas de aerogeradores para substituírem 

alternativamente o petróleo como fonte de energia. A Dinamarca, em 1976, foi o primeiro país 

a desenvolver turbinas eólicas em cunho comercial. Hoje tem-se notícia que existem em torno 

de 30.000 unidades em utilização no mundo.  

 

2.2.2 Custos e potencial eólico 

Os custos são muito altos, todavia decrescentes, caindo entre as décadas de 1980 e 

1990, atualmente o custo de um sistema eólico monta em torno de U$S 1.200,00 a U$S 

1.500,00 (Fonte: ANEEL – SCG, 2006, NEGRI et al., 2003) por kW instalado. Os custos de 

operação e manutenção no ano 2000 giravam em torno de U$S 0,006 a U$S 0,01 por kWh de 

energia gerada nos primeiros dez anos e de U$S 0,015 a U$S 0,02 após este período em 

virtude dos desgastes naturais dos equipamentos.  
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Estes custos de manutenção e operação são chamados custos O&M (de organizações e 

métodos) e representam até 25% do total de custos e englobam além de manutenção: seguro, 

reparação, peças de reposição e administração. Os custos iniciais com instalação e 

equipamento representam em média os outros 75% do total. 

 

 Vários estudos têm levantado o potencial eólico brasileiro desde os anos 90, sendo 

encontrados valores entre 20.000 MW e 60.000 MW (Fonte: ANEEL, Atlas, pag.64). Todavia o 

Centro de Referência para Energia Solar e Eólica – CRESESB/CEPEL elaborou outros Atlas 

eólico com valores na ordem de 143.500 MW. 

 

 Assim como no caso da energia solar, o Nordeste é a região com maior potencial 

eólico, onde se observa ventos chegando à casa de 8m/s à distância de 50 metros do solo. 

Estudos têm indicado que o potencial em MW chega a 75.000 mais da metade do potencial 

nacional estabelecido pela CRESESB/CEPEL. 

 

 Já o Estado do Ceará, conforme o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro produzido pelo 

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) da Eletrobrás, possui capacidade de gerar 25 

mil MWh de energia eólica em terra, o que representa cerca de 30 vezes o consumo médio no 

Estado hoje - consumo este que atingiu em 2009 o montante de 7.823.070 MW/ano (em torno 

de 905,44 MW/h) ( Fonte: IPECE anuário 2010) . 

  

 Além disto, o estado tem potencial de outros 10 mil MWh off-shore (no mar) - com 

geradores instalados em bancos de areia.  

 

 Na prática, o total de 35 mil MW representa aproximadamente 25% do potencial do 

Brasil (que é de 143.500 MWh), e quase 50% do potencial do Nordeste (75.000 MWh). 

 

  Porém, deste potencial, atualmente é aproveitados apenas 519 MWh (2% do potencial 

total). Projetos de ampliação até o ano 2012 darão a liderança nacional com a entrada de mais 

692 MW, chegando à marca de 1204 MWh.   

 

 A faixa de consumo de energia elétrica no Estado do Ceará está hoje em 1300 MW/h, 

ou seja, a produção de Energia Eólica supriria boa parte da demanda de energia existente.  

Abaixo segue mapa de capacidade eólica do nosso país: 
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Ilustração 4 – Mapa do Potencial Eólico do Brasil 

                    Fonte: (ANEEL, 2002, Atlas, pg.66) 

 

2.2.3.Tecnologias de aproveitamento 

2.2.3.1 Aerogerador ou turbina eólica  

 Aerogerador é o equipamento que coleta a energia dos ventos e a transforma em 

energia elétrica. Anteriormente estes aparelhos tinham em média potencias de 10 a 50 kW, a 

partir dos anos 90, equipamentos de 100 a 300 kW foram criados. Em 1995, este patamar 

aumentou para 750 kW e, em 1997, chegaram os de 1MW a 1,5 MW; atualmente existem 

mais de 1.000 turbinas com potência maior que 1MW no mundo. Este aparelho é composto 

basicamente por: pás, rotor, eixo principal de transmissão, multiplicador de velocidade, 

gerador elétrico, sistema de freio a disco, controle de giro e sensores de vento. Tem-se ainda a 

torre de sustentação que é a haste de onde o aerogerador será fixado ao chão, e a nacele, nome 

dado a carcaça que envolve os equipamentos internos do aerogerador. Abaixo segue ilustração 

com  modelo de turbina: 
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Ilustração 5 - Sistema Aerogerador Energia 

 

 
    Fonte: ANEEL, 2002, Atlas, pg.67. 

 

 Seu funcionamento se dá de acordo com a sequência abaixo:  

1) As pás ou hélices do rotor capturam a energia cinética de rotação transformada e a 

transferem a um eixo ligado ao rotor. A energia transmitida neste momento é a mecânica. 

2) O sistema de transmissão leva a energia mecânica até o multiplicador onde a velocidade do 

eixo (de 120 a 180 rpm) é transformada em uma velocidade compatível com a do gerador 

(1200 a 1800 rpm).  

3) O gerador recebe e transforma energia mecânica em energia elétrica. 

       

 O sistema de freio será acionado quando no momento de uma emergência. Já o 

controlador de vento serve para orientar o mecanismo quando ocorrer mudança da velocidade 

e/ou direção dos ventos. E o anemômetro irá medir a velocidade e a direção dos ventos. 

 

 Além do aerogerador, para que a energia chegue até o destino são necessários mais 

alguns componentes, os quais são: regulador de carga, resistência, inversor e baterias.  Abaixo 

segue ilustração com esquema completo do sistema de geração e distribuição de energia: 
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Ilustração 6 - Sistema Completo de Geração de Energia Eólica 

 

 
 Fonte: (CRESESB, CEPEL) 

 

Os passos após a geração da energia são: 

1) A carga gerada passa pelo controlador para que não sobrecarregue ou descarregue as 

baterias. No mesmo, a resistência serve para auxiliar na limitação da corrente que será 

repassada aos aparelhos eletrodomésticos. 

2) As baterias recebem e acumulam a energia transmitida. 

3) O inversor irá converter a corrente contínua em alternada de forma a permitir a utilização 

da energia nos eletrodomésticos convencionais. 

 

Caso a energia transformada seja distribuída em uma rede elétrica, o mesmo processo 

ocorrerá até o momento da geração, daí por diante, ela será transportada pela rede a um 

transformador que multiplicará a energia gerada e a disponibilizará a rede, como mostra a 

ilustração abaixo: 
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Ilustração 7 - Sistema Eólico com Distribuição para a Rede Elétrica 

 
Fonte: http://energiavcpordentrodetudo.blogspot.com/ 

 

 Faz-se importante destacar: os aerogeradores são projetados para uma determinada 

faixa de variação da velocidade do vento, geralmente entre 4 a 30 m/s. Acima desta faixa, os 

componentes como o gerador e as pás passam a atuar com sobrecarga. Abaixo desta faixa,  

não é viável gerar energia. Desta forma, é necessário um sistema que bloqueie o aerogerador. 

Somente é possível retirar no máximo 45% da potência contida no vento, além disso existem 

outras perdas como: aerodinâmicas, elétricas, resistivas, qualidade do vento. De forma prática 

atualmente uma Turbina Eólica nos fornece de forma contínua no máximo 25% de sua 

potência nominal, não descartando a possibilidade de a tecnologia no futuro melhorar esta 

eficiência. Por exemplo, para um gerador de 1000W se terá então aproveitamento de no 

máximo 250W (1000W x 25%), multiplicando estes 250W  pelas 720 horas no mês ter-se-á 

180.000 W/mês, ou transformando 180kW/mês. 

 

 Outro detalhe importante é que, no caso da energia vendida para as concessionárias, a 

geração de energia é feita através da captação da energia do vento, a qual não é armazenada 

em baterias, mas sim gerada direto para o relógio da concessionária de energia. 

 

2.3 Custos de Implementação das Energias Alternativas – As Smart Grids 

O custo de substituição e complementação na matriz energética do Sistema Interligado 

Nacional (SIN) das fontes convencionais utilizadas atualmente devido a implementação das 

energias alternativas é de uma magnitude considerável. Ainda tem um impacto financeiro 

altamente significativo. Vários são os custos com adaptação do sistema, entre outros ajustes 

adicionais que encarecem esta implementação.  Contudo, tem-se desenvolvido sistemas 
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inteligentes para  otimizar e diminuir estes custos. 

  

 Existem grandes obstáculos para o seu pleno funcionamento: melhoras na 

infraestrutura do sistema; melhor performance de transmissão e distribuição; capacidade de 

adaptação as mudanças de fontes; limitação da quantidade física de carga de energia que pode 

ser transmitida que pode causar problemas  no caso de excesso de carga; além da falta de 

capacidade imediata de suprir o sistema com energia de reserva.   

 

É por conta disto que têm se desenvolvido as Smart Grids que são redes elétricas que 

utilizam tecnologia digital para monitorar e coordenar as capacidades e necessidades de todos 

geradores, distribuidores e consumidores de energia. Conseguindo, através desta tecnologia, 

encontrar meios de adaptação mais simples e menos dispendiosos; otimizando a performance 

do sistema, sem comprometer o seu devido funcionamento; mantendo a sua segurança, 

confiabilidade e estabilidade. 

 

 Os principais benefícios das Smart Grids são: capacidade de diagnosticar e resolver 

problemas de distúrbios de produção em tempo hábil, otimização do sistema e da sua infra-

estrutura, fornecimento de informações precisas aos agentes do sistema, aumento da 

confiabilidade e segurança do sistema, possibilidade eficaz de adaptação da rede a toda fonte 

de energia, redução dos impactos ambientais e abertura para criação de novas possibilidades e 

produtos no setor. 

 

 Além disso, esta tecnologia abre a possibilidade de uma expansão maior na geração 

doméstica ou local de energia, com a retransmissão/repasse com qualidade para o sistema 

nacional, ou seja, as pessoas poderão vender ou permutar a energia que produzem localmente, 

criando um sistema de créditos de energia, principalmente no caso de geradores fotoelétricos 

e elioelétricos. É grande a possibilidade de que em um breve futuro a população tenha acesso 

às Smart Grids e possa gerar sua própria energia e/ou repassar a mesma ou seu excedente para 

o SIN.  

 

 Nos Estados Unidos isto já ocorre, principalmente com a energia solar, apesar do alto 

custo no investimento: cerca de 30 a 40 mil dólares, empresas como o Google tem mostrado 

interesse em investir na compra e disponibilização de sistemas fotovoltaicos para várias 

residências, firmando parceira com estas pessoas (fonte: Smart Grid News). Basicamente, 
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funciona assim: uma parte entra com o aporte de capital e a outra com o espaço físico para 

captação e geração.   

 

 Dentro em breve poderá se abrir um horizonte muito positivo para as energias 

alternativas com o advento desta ferramenta. 

 

3. Evolução da geração e do consumo da Energia Elétrica no Brasil e no Ceará 

3.1 Brasil 

  Conforme dito anteriormente, o perfil da matriz energética brasileira tem ainda 

como principais fontes as usinas termelétricas e hidroelétricas. Ainda tem sido muito tímida a 

participação das energias solar e eólica na composição da matriz energética nacional, em 

estudos da ANEEL de 2001 a 2010 (fonte: Capacidade de Geração do Brasil, ANEEL). Os 

dados mostram que essas ainda representam em torno de apenas 1% de toda a energia gerada 

em nosso país, o que é muito pouco diante de toda capacidade a ser explorada. Seguem abaixo 

tabelas e gráficos com o desempenho por tipo de matriz, os gráficos estão em escala dupla, 

pois só assim pode-se verificar a evolução dos tipos de matrizes de menor representatividade: 

 

Tabela 1 - Capacidade instalada Brasil em MW por matriz energética 2001 a 2010 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Matriz Energia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Usina Hidrelétrica de Energia 61.554,00 63.502,00 66.460,00 67.778,00 69.631,00 72.005,00 74.937,00 74.901,00 75.484,00 77.090,00

Usina Termelétrica de Energia 10.481,00 13.813,00 16.130,00 19.556,00 19.770,00 20.372,00 21.229,00 22.999,00 25.350,00 29.689,00

Pequena Central Hidrelétrica 855,00 895,00 1.151,00 1.220,00 1.330,00 1.566,00 1.820,00 2.490,00 2.953,00 3.428,00

Central Geradora Hidrelétrica 0,00 77,00 87,00 90,00 99,00 107,00 112,00 154,00 173,00 185,00

Usina Termonuclear 1.966,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00

Central Geradora Eolielétrica 21,00 22,00 22,00 29,00 29,00 237,00 247,00 398,00 602,00 927,00

Central Ger.Solar Fotovotaica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
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Gráfico 1 - Evolução da Capacidade instalada Brasil em MW por matriz energética 2001 a 2010 

  

 

Fonte: Elaboração Própria 

Obs: Em escala principal: Usina Hidroelétrica de Energia, Usina Termelétrica de Energia, Pequena Central 

hidrelétrica.  

         Em escala secundária :Central Geradora Hidroelétrica, Central Geradora Solar, Central Geradora Elioelétrica, 

Usina termonuclear. 

 

Tabela 2 - Participação Percentual da capacidade instalada por matriz energética 2001 a 2010 

Fonte: Elaboração Própria 

Gráfico 2 - de Evolução Percentual da Capacidade instalada Brasil em MW por matriz 

energética 2001 a 2010 

 

  Fonte: Elaboração Própria 

Obs: Em escala principal: Usina Hidroelétrica de Energia, Usina Termelétrica de Energia, Pequena Central 

Tipo de Matriz Energetica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Usina Hidrelétrica de Energia 80,07% 77,14% 75,64% 73,13% 73,40% 73,25% 73,21% 71,36% 69,52% 66,84%

Usina Termelétrica de Energia 13,63% 16,78% 18,36% 21,10% 20,84% 20,72% 20,74% 21,91% 23,35% 25,74%

Pequena Central Hidrelétrica 1,11% 1,09% 1,31% 1,32% 1,40% 1,59% 1,78% 2,37% 2,72% 2,97%

Central Geradora Hidrelétrica 0,00% 0,09% 0,10% 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,15% 0,16% 0,16%

Usina Termonuclear 2,56% 2,44% 2,28% 2,17% 2,12% 2,04% 1,96% 1,91% 1,85% 1,74%

Central Geradora Eolielétrica 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,24% 0,24% 0,38% 0,55% 0,80%
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hidrelétrica.  

         Em escala secundária :Central Geradora Hidroelétrica, Central Geradora Solar, Central Geradora Elioelétrica, 

Usina termonuclear. 

 

Analisando os gráficos vê-se que as Usinas Elioelétricas têm, mesmo que de maneira 

tímida, aumentado sua participação na matriz nacional de geração de energia elétrica. Isto é 

melhor visualizado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 - Participação Percentual das centrais geradoras elioelétricas na matriz energética nacional 

2001- 2010 

 
  Fonte: Elaboração Própria 

 

Pode-se ver também de acordo com o gráfico acima que a participação percentual da 

fonte termelétrica tem aumentado durante os últimos anos, o que pode ser resultado dos 

incentivos dados pelo governo à construção de usinas desse tipo de fonte. Um exemplo é o 

Decreto nº. 10.984/2008 do estado da Bahia que reduziu para 12% a alíquota de ICMS sobre a 

energia produzida nestas indústrias. Cabe destacar que estes incentivos têm alto impacto 

negativo, causando prejuízo ao meio ambiente e, por conseguinte social.  

 

As termelétricas utilizam carvão, óleo combustível ou gás natural, fontes não 

renováveis de energia. O processo se dá pela queima destes elementos,  que aquecem a água 

que circula em uma rede de tubos e produz vapor, que por sua vez movimenta as pás de uma 

turbina que ligada a um gerador e produz energia elétrica. O vapor é novamente resfriado por 

um condensador recomeçando o ciclo.  

 

 Por conta da necessidade de água estas usinas são instaladas próximas a leitos dos rios 

e a água é devolvida quente ao leito, comprometendo a fauna e a flora, além de liberar gás 

carbônico que é gerado com a queima do carvão e do diesel, ocasionando aumento do efeito 
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estufa sobre a atmosfera e acarretando chuvas ácidas. 

 

3.2 Ceará 

 Como exposto no capítulo referente às características das energias alternativas, no 

Estado do Ceará têm-se uma maior participação da energia eólica na matriz energética, vimos 

que a capacidade instalada hoje é de 519 MW e que poderá chegar em 2012 a 1204MW. Onde 

consumo total do estado é em torno de 1300 MW.     

 

 Já com relação à energia solar, também de acordo com o exposto anteriormente no 

capítulo sobre as características, apenas em 2011 o Estado do Ceará construiu sua primeira 

usina, esta com capacidade de 1 MW, o que corresponde a apenas 0,0007% da energia 

consumida no estado. 

   

 Dados levantados através dos Balanços Energéticos elaborados pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), órgão do Ministério das Minas e Energia, referentes aos anos de 

2005 a 2010 demonstram a seguinte evolução do perfil da Capacidade de Geração de Energia 

Elétrica no Estado do Ceará:  

Tabela 3 - Capacidade Instalada por Matriz Energética Ceará 2005 a 2010 em MW 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 4 - Capacidade Instalada por Matriz Energética Ceará 2005 a 2010 em MW 

 
Fonte: Elaboração Própria 

TIPO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Termica 1029 682 704 708 723 877

Eólica 17 17 17 122 310 519

Hidraulica 4 4 4 4 4

Total 1050 703 725 834 1037 1396
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Verifica-se uma queda a partir de 2006 de participação da fonte termelétrica na matriz 

energética gerada no Estado do Ceará, isto por conta da desativação de algumas usinas como 

a Breitner em Maracanaú com capacidade de 162.338 kW, que foi transferida para Manaus-

AM. 

 

Por outro lado, verifica-se que a energia eólica tem no decorrer destes anos aumentado 

significativamente sua participação no perfil da matriz da energia elétrica gerada no Estado do 

Ceará, entretanto a energia térmica ainda tem a liderança neste quesito apesar de ter 

diminuído sua participação no decorrer do período. Percentualmente, pode-se facilmente  

visualizar isso: 

          Tabela 4 - Participação Percentual por Fonte na Matriz Energética do Ceará 2005 a 2010 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 6 - Participação Percentual por Fonte na Matriz Energética do Ceará 2005 a 2010 

 
   Fonte: Elaboração Própria 

 

Quanto ao perfil da matriz energética consumida no Estado do Ceará é difícil 

verificarmos exatamente qual é, pois a energia é, em sua maioria, nos casos em que não há 

autoprodução (onde se sabe qual a fonte energética), recebida pelo Sistema Integrado 

Nacional gerido pela ANEEL, sistema no qual toda energia gerada para comercialização se 

mistura e a partir daí é distribuída. Não sendo possível saber que de que fonte é a energia que 

sai na outra ponta, ou seja, no consumo.  

TIPO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Termica 98,00% 97,01% 97,10% 84,89% 69,72% 62,82%

Eólica 1,62% 2,42% 2,34% 14,63% 29,89% 37,18%

Hidraulica 0,38% 0,57% 0,55% 0,48% 0,39% 0,00%
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Todavia, conseguimos coletar dados da COELCE sobre o perfil da energia contratada 

pela mesma, com discriminação de quais as fontes de geração que compõem estes contratos, e 

assim captar informações relativas ao perfil da matriz energética dos mesmos entre 2008 e 

2011. 

 

Esses dados são apenas de cunho contratual, pois, por conta da sistemática em vigor 

da distribuição do Sistema Interligado Nacional, não se sabe se na ponta do consumo se estas 

fontes seriam 100% as que estão sendo consumidas, já que toda energia gerada é transmitida 

ao sistema e depois distribuída de maneira quase aleatória. Quando ocorre por exemplo de 

uma das fontes não possuir a energia estipulada no contrato naquele momento esta poderá 

subcontratar com outra fonte de geração para que o fornecimento não fique prejudicado, 

sendo este o perfil: 

Tabela 5 - Perfil da Matriz Energética Contratada pela COELCE 2008 – 2011 em MWh/ano 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 7 - Perfil da Matriz Energética Contratada pela COELCE 2008 – 2011 em MWh/ano 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

4. O Setor Elétrico no Brasil e no Estado do Ceará 

O sistema elétrico no país é formado pelo SIN – Sistema Interligado Nacional e pelos 

sistemas isolados, localizados principalmente na região norte.  

Os agentes deste sistema são:  

1. As geradoras – que produzem a energia.  

TIPO 2008 2009 2010 2011

Hidraulica 5.231.783 5.329.816 5.549.883 5.883.314

Termica 2.842.465 3.227.548 3.504.700 3.875.596

Eolica 164.781 165.739 241.703 229.739

Total 8.239.029,00 8.723.103,00 9.296.286,00 9.988.649,00
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2. As transmissoras – transportam a energia da geração ao centro de consumo. 

3. As distribuidoras – levam a energia até a casa dos consumidores. 

4. As comercializadoras -  instituições autorizadas a comprar e vender energia para os 

consumidores livres (aqueles que precisam de mais de 3mil KW). 

5. Os Consumidores – são aqueles que irão utilizar a energia gerada, dividem-se em 

cativos (os que consomem a energia da concessionária distribuidora a um preço certo de tarifa 

estipulada pela ANEEL) e livres (os que negociam livremente as condições de preço, prazo, 

quantidade e que fornecedor o irá atender, podendo ser um gerador ou comercializador). 

Outra classificação leva em conta o local e a atividade, dividindo-se em: consumidor 

residencial (urbano e rural), comercial e/ou industrial.  

 

 O sistema tem evoluído ultimamente, saindo do perfil do monopólio estatal para um 

modelo de abertura a partir do advento da lei 8.987/1995 que dispõe sobre a concessão dos 

serviços de energia  previsto no artigo 175 da constituição federal, disciplinando legalmente a 

entrada da iniciativa privada no setor energético, papel outrora exercido única e 

exclusivamente pelo Estado. Nessa esteira, foi exigida uma maior fiscalização do setor, sendo 

a partir da lei 9.427/1996 instituída a ANEEL – Agencia Nacional de Energia Elétrica, 

autarquia em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, responsável pela 

regulação no setor em nível federal. A ANEEL tem como funções básicas: normatizar as 

políticas e diretrizes estabelecidas pelo governo federal, fiscalizar a prestação de serviços, 

dirimir eventuais conflitos entre os agentes e a sociedade ou entre eles, além da função de 

autorizar o direito de exploração dos serviços. 

 

 Em 2004, através das leis nº 10.847 e 10.848, o governo federal implantou o novo 

modelo do setor, mantendo a formulação de políticas para o setor elétrico, através da 

preservação da ANEEL e da Operadora Nacional do Setor Elétrico (ONS) e ampliando suas 

diretrizes através da criação de outros órgãos: a Empresa Nacional de Pesquisa Energética 

(EPE) – para realizar estudos no intuir de expansão do setor, a Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE), para negociação de energia no mercado livre, e o Comitê de 

Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) – para acompanhar as condições de atendimento ao 

mercado e sugerir ações para a falta de energia. 
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4.1 A tarifação da Energia  

Durante os anos de 1970 a 1990 em todo país se pagava o mesmo valor para o kW, 

sendo estabelecida uma tarifa única nacional para a energia. Sendo assim, em virtude das 

disparidades regionais com os prejuízos de uma concessionária em um estado compensadas 

com o lucro em outra de outro, além da ocorrência de inadimplência entre geradoras e 

distribuidoras, deu-se início a um círculo vicioso onde o consumidor era penalizado, pois todo 

este custo era pago pelo mesmo. 

 

 A partir da abertura do setor à iniciativa privada, viu-se a necessidade de adequar as 

tarifas às realidades estaduais, cabendo aos estados estabelecer sua ou suas tarifas individuais, 

pois que poderiam ser mais de uma tarifa dentro do território dos próprios estados, a depender 

da variação das características regionais. Isso ocorreu partir da publicação da lei 8.631/93, que 

dispôs sobre o nível de fixação de tarifas para o setor de energia elétrica e dava outras 

providencias. O intuito era de se garantir o equilíbrio financeiro do setor. Os valores das 

tarifas teriam que absorver o seguinte binômio: garantir a prestação do serviço com qualidade, 

como também gerar retorno econômico para as empresas prestadoras, objetivando cobrir os 

custos e possibilidades de investimentos. 

 

De modo geral, a conta de luz é composta por: custo da geração da energia, o 

transporte da energia até o consumidor (transmissão + distribuição) e os encargos e tributos 

incidentes.  Os valores percentuais individuais sobre o total da conta de energia, em média: 

Tabela 6 - Distribuição percentual dos 
Custos 

    

Grupo Percentual 

Encargos 5,02% 

Tributos 36,31% 

Geração 27,79% 

Transporte 2,77% 

Distribuição 25,63% 

Financeiros 2,48% 

  100,00% 
   Fonte: (Senado Federal, 2009). 

 

Com relação ao valor de venda da energia gerada para as distribuidoras, o mesmo é 

determinado através de leilões públicos após/depois do advento da lei 10.848/2004. Antes 

disso os preços na compra eram estipulados livremente, seguindo apenas um valor limite 

fixado pela ANEEL. Com os leilões, estes valores são autodetermináveis para garantir a livre 
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concorrência e a transparência. 

 

O valor do transporte é composto apenas pelo custo efetivo, que é regulado pela 

própria ANEEL, pois não há interesse da mesma de haver concorrência neste caso, haja visto 

que não há benefícios econômicos, sendo assim um monopólio. 

 

Os encargos e tributos são determinados por leis dos respectivos entes federativos, 

sejam eles a união, os estados ou os municípios. Alguns deles incidem sobre a distribuição, já 

outros sobre a geração e a transmissão. 

 

Cabe-se ressaltar que mesmo que não haja consumo no mês há ainda o mínimo da 

fatura cobrado, que tem como cerne a disponibilidade e manutenção da sua estrutura de 

unidade consumidora, é o chamado custo de disponibilidade.  

 

4.1.1 Como se define o valor da Conta de Energia 

 As concessionárias possuem um contrato de concessão junto a União, neste contrato 

estão previstas três formas de alteração: revisão tarifária,  reajuste tarifário periódico e 

revisão tarifária extraordinária. O motivo de sua aplicação é permitir que a tarifa de energia 

absorva os seguintes requisitos: seja justa aos consumidores, seja definida de tal forma que 

cubra os custos do serviço com nível de qualidade estabelecido pela ANEEL, que sejam 

remunerados os investimentos prudentes, seja estimulado o aumento da eficiência dos 

serviços e seja garantido o atendimento abrangente do mercado. Veja em que consiste cada 

forma: 

 

1. Reajuste tarifário – é feito anualmente na data de aniversário do contrato. Serve para 

atualizar financeiramente o mesmo e restabelecer o poder de compra da concessionária. Neste 

são verificados os novos valores dos custos dos encargos, transmissão e de compra. Os outros 

custos são corrigidos pelo Índice Geral de Preços do mercado (IGPM) da Fundação Getúlio 

Vargas e são subtraídas parcelas de ganhos de produtividade da concessionária a partir do 

aumento de consumo e numero de consumidores.  

 

2. Revisão tarifária periódica – é feita em média de 4 em 4 anos e leva em consideração todos 

os custos da concessionária, como, por exemplo, os de depreciação de equipamentos. 

Levando em conta então além dos custos operacionais, os investimentos prudentes e custo de 
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eficiência. 

 

3. Revisão tarifária extraordinária – pode ocorrer a qualquer tempo e serve para reparar casos 

extraordinários de desequilíbrio, como, por exemplo, eventos imprevisíveis que afetam o 

equilíbrio econômico na prestação dos serviços. 

 

 A ANEEL não pode se privar de corrigir as tarifas nas datas previstas, todavia ela tem 

o condão de fiscalizar as distribuidoras para garantir os cumprimentos das obrigações legais e 

contratuais de acordo com o estipulado. As ações de fiscalização são periódicas e eventuais, e 

levam em consideração dois itens: o aspecto econômico financeiro e a qualidade do serviço 

prestado. O consumidor também pode contribuir com esta fiscalização ao apresentar 

sugestões durante consultas públicas e registrar reclamações diretas via telefone. Além disso, 

ele também pode participar das audiências para definição dos reajustes tarifários apresentando 

críticas e sugestões. As audiências têm datas previamente divulgadas nos diversos meios de 

comunicação. 

 

 A fiscalização consiste em verificar principalmente a continuidade e a conformidade 

dos serviços. A continuidade diz respeito à frequência com que ocorrem interrupções no 

fornecimento de energia tomando como parâmetro metas preestabelecidas. Ainda é verificada 

a duração de tempo de cada interrupção de energia, pois depois de ultrapassada a quantidade 

tolerável as concessionárias estão passiveis de autuação por parte da ANEEL. A conformidade 

se refere aos níveis de tensão em que a energia é transferida ao consumidor. Caso haja pico ou 

queda de energia poderá prejudicar o uso adequado dos aparelhos domésticos, o que também 

é passiveis de penalidades para as concessionárias.  

 

 A ANEEL também verifica a conformidade dos custos apresentados pelas 

concessionárias, se estes estão em conforme com a realidade do mercado e se são realmente 

necessários. Há determinados critérios preestabelecidos pela agencia reguladora para isso. Um 

detalhe é que a inadimplência e as perdas técnicas (por conta de falhas no transporte e 

geração) e gerais (como furto) são repassadas as tarifas, encarecendo-as. 

 

 A ANEEL é fiscalizada pela Controladoria geral da União (CGU), pelo  Tribunal de 

Contas da União (TCU) e pelas comissões temáticas do Congresso Nacional, além de ser 

chamada esporadicamente pelo Ministério Público e Poder Judiciário para prestar 
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informações e esclarecimentos. 

 

4.2 Os Encargos e Tributos 

4.2.1 Encargos 

Os encargos são contribuições definidas em lei, aprovadas pelo Congresso Nacional, 

com o intuito de remunerar e indenizar as atividades públicas relativas à fiscalização, 

desenvolvimento e regulação do setor. Os encargos setoriais são um dos principais 

responsáveis pelos elevados custos da energia no Brasil. Estimativas da Associação Brasileira 

de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (ABRACE) 

indicam que o volume pode chegar a R$ 18 bilhões em 2011. Os principais são: 

Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) - é cobrado para cobrir os custos de geração 
térmica dos sistemas isolados da Região Norte. 

Energia de Reversão – para pagar usinas que são contratadas por meio de leilões de energia de 
reserva com o objetivo de preservarem o armazenamento de água nos reservatórios das 
hidroelétricas. 

Reserva Global de Reversão (RGR) – Expansão dos serviços de distribuição de energia, custo 
de instalação de fontes de energia alternativa, estudo de inventario e aproveitamento de 
energia hidráulica, projetos destinados ao uso eficiente de energia. 

Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) – serve para subsidiar o desenvolvimento de 
novas fontes de energia. 

Encargo de Serviços do Sistema (ESS) - tem o objetivo de promover o desenvolvimento e a 
diversificação da matriz elétrica, além da universalização do serviço. 

 
Taxa de compensação pelo uso dos recursos hídricos (CFURH) (que é paga para os 
municípios e estados) - Compensar financeiramente o uso da água e terras produtivas para 
fins de geração de energia elétrica. 
 
Taxas de fiscalização de serviços de energia elétrica (TFSEE) – tem o escopo de permitir 
compor recursos para cobertura de despesas administrativas e operacionais da ANEEL. 
 
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) - Encargo para 
cobertura dos custos da energia elétrica produzida por empreendimentos de produtores 
independentes autônomos, concebidos com base em fontes eólicas, pequenas centrais 
hidroelétricas e biomassa, participantes do Proinfa. 
 
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética (P&D) – tem o objetivo de impulsionar 
inovações frente aos desafios do setor, com projetos de pesquisa e eficiência. 
 
 Estes encargos, de acordo com estudos feitos pela Consultoria Legislativa do Senado 
Federal, durante o período de maio 2008 a maio 2009 referente aos valores arrecadados pela 
COELCE, têm como exemplo o perfil percentual evidenciado na tabela abaixo: totalizando 
em média 5% dos custos da conta de energia: 
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   Tabela 7 - Distribuição Percentual dos Encargos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   (Fonte: Senado federal 2009)     
          
 
4.2.2 Tributos 
 
 Já os tributos são pagamentos compulsórios devidos ao poder público para que este 

execute as atividades destinadas ao seu fim esão incidentes sobre as fases de repasse de 

energia até consumo da mesma. Incidindo sobre a receita ou lucro das 

geradoras/transmissoras/distribuidoras. A carga tributária final e total recai sobre o 

consumidor e é repassada ao governo pelas distribuidoras que recolhem a mesma. Os tributos 

são os que seguem: 

 

Programa de Integração Social (PIS) - tributo federal cobrado para manter programas voltados 

ao trabalhador, com objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os 

trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. O PIS foi criado pela Lei Complementar 

07/1970. Sua alíquota anteriormente era de 0,65% sobre o faturamento e incidia 

cumulativamente. A partir da lei 10.637/2002 passou a ser cobrado não cumulativamente com 

alíquota de 1,65% para quem apura o imposto de renda por lucro real. No seu cálculo são 

abatidos os créditos relativos aos insumos e gastos efetuados. Incide “por dentro” do valor da 

fatura, ou seja, já está embutido nos 100% do valor a pagar, integrando a própria base de 

calculo dos mesmos. 

 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - tributo federal, instituída 

pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991. Sua alíquota era apenas de 3% sobre o faturamento, 

e incidia cumulativamente. Por conta da lei 10.833/2003 com alterações dadas pela 

10.865/2004, do mesmo modo que o PIS, ela passou a ser não cumulativa, com alíquota de 

7,6 % para quem apura o imposto de renda por lucro real. Tem também seu cálculo feito “por 

dentro”. 

grupo percentual

RGR 0,90%

CCC 1,41%

TFSEE 0,11%

CDE 0,45%

ESS 0,65%

PROINFA 0,88%

P&D 0,60%

Total 5,00%
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Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Previsto no art.155 da 

Constituição federal de 1988 o ICMS –  é de competência estadual e incide sobre a fatura de 

energia, sua alíquota varia de estado para estado, no Estado do Ceará é de 27% (25% do 

imposto + 2% FECOP – Fundo Estadual de Combate a Pobreza, que, como o nome diz tem o 

cerne de gerar transformações estruturantes no combate à pobreza). Como os outros dois 

acima é não cumulativo, e incide “por dentro”. 

 

Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) – Prevista no art.149-A da 

Constituição Federal. É atribuída ao Poder Municipal a tarefa de cobrar através de lei 

específica A mesma diz respeito à responsabilidade municipal de implantação, manutenção e 

operações de instalações de iluminação pública. Possui alíquotas  definidas pelos municípios. 

 

Contribuição Social sobre o lucro das Empresas (CSSL) – instituída pela Lei nº 7.689/1988 – 

como o nome já diz irá incidir não sobre a venda, mas sobre o lucro. A alíquota atualmente é 

9% antes da provisão do Imposto de Renda. 

 

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) – foi instituído no Brasil ex vi do artigo 31 da 

Lei nº 4.625 de 31de dezembro de 1922, que orçou a Receita Geral da República dos Estados 

Unidos do Brasil para o exercício de 1923. Também é incidente sobre o lucro, isto após o 

cálculo da CSSL. A alíquota em vigor é de 15%, com adicional de 10% sobre o que exceder 

24 milhões de reais no ano. 

 

4.2.2.1.  A arrecadação do ICMS do setor de energia no Estado do Ceará. 

 O setor de energia, já alguns anos, tem sido uma das maiores fontes de arrecadação de 

ICMS no Estado, ficando sempre entre os seis maiores denominados macros segmentos. 

Dados de 2005 até 2010 coletados através do Sistema Receita da Secretaria da Fazenda do 

Estado do Ceará (SEFAZ) apontam que este só está abaixo dos segmentos de combustíveis, 

industrial, comercial varejista e comercial atacadista, e com valores arrecadados aproximados 

ou um pouco mais elevados, em determinados períodos, que do setor de comunicação.  

 

 A energia elétrica é tributada pelo ICMS como dito anteriormente com alíquota total é 

de 27%, sendo a maior do estado e utilizada para incidir principalmente em produtos 

supérfluos, como jóias e bebidas alcoólicas. Além do que, por conta da cobrança por dentro, 
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esta alíquota acaba sendo efetivamente de 37% (27% dividido pelo restante de 73%). Um 

grande questionamento é se a energia deveria estar enquadrada na mesma situação destes 

produtos, mas não será explorada em nosso trabalho.  

 

 Por conta desta alíquota e, principalmente, da quantidade de energia elétrica 

consumida, verifica-se que o setor tem uma participação relevante na arrecadação do imposto. 

O que também acaba por encarecer o preço final do produto. Segue abaixo tabelas e gráficos 

dos totais de arrecadação de 2006 a 2010, por setor, e em seguida, total geral em reais: 

 

Tabela 8 - Arrecadação ICMS Ceará 2005 a 2010 – Totais Por Segmentos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Evolução da Arrecadação ICMS Ceará 2005 a 2010  Totais Por Segmentos 

SEGMENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

INDUSTRIAL 511.566.713,10 592.842.553,73 718.313.052,57 919.577.787,71 1.104.724.056,63 1.308.523.194,54 5.155.547.358,28

PRODUTOR AGROPECUARIO 3.316.791,35 3.704.730,93 3.748.457,66 4.833.214,89 5.020.693,55 6.663.300,35 27.287.188,73

SERVICOS DE TRANSPORTES 51.829.492,04 56.825.673,70 56.022.516,75 62.415.706,79 65.580.102,73 88.662.711,91 381.336.203,92

SERVICOS DE COMUNICACAO 382.554.932,14 463.715.898,14 507.204.444,24 552.666.793,31 621.551.813,45 648.881.337,86 3.176.575.219,14

OUTROS SERVICOS 1.777.793,29 1.468.220,58 1.527.578,80 1.954.466,63 2.270.265,69 2.348.238,68 11.346.563,67

COMERCIANTE ATACADISTA 536.197.047,75 637.377.449,40 730.602.650,96 813.046.012,46 968.153.085,22 1.114.477.943,86 4.799.854.189,65

COMERCIANTE VAREJISTA 416.338.369,86 512.098.141,21 581.035.083,33 666.236.627,33 716.549.445,83 907.467.747,75 3.799.725.415,31

PESSOA FISICA 11.731.634,38 11.533.299,40 11.298.550,25 13.386.638,04 17.239.693,28 25.569.631,63 90.759.446,98

C.G.C.NAO CAD.OU SOC.CIVIL 39.642.982,02 45.562.527,09 32.541.044,75 17.127.913,99 23.241.126,65 44.241.946,86 202.357.541,36

ENERGIA ELETRICA 471.550.555,85 525.191.570,71 477.379.464,31 533.996.715,60 525.278.899,24 660.138.203,32 3.193.535.409,03

COMBUSTIVEL 678.013.845,19 854.556.964,44 737.070.781,95 1.031.947.320,38 959.774.392,01 1.197.250.930,88 5.458.614.234,85

CONSTRUCAO CIVIL 7.110.623,29 10.233.637,86 7.284.303,86 8.465.138,16 10.204.824,42 23.826.064,56 67.124.592,15

Totais 3.111.630.780,26 3.715.110.667,19 3.864.027.929,43 4.625.654.335,29 5.019.588.398,70 6.028.051.252,20 26.364.063.363,07
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Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Gráfico 9 – Total geral em reais por setor no período 2005 - 2010 

            

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração Própria  

 

A COELCE é a empresa concessionária de distribuição de energia do estado, sendo 

um dos maiores contribuintes do ICMS. Tomando os dados de 2005 a 2010, verifica-se que a 

mesma se mantém na segunda posição em participação de valores arrecadados para este 

período. Isto pode se verifica na tabela e no gráfico abaixo, em que constam os maiores 

contribuintes em reais: 

 

 

 

 

Tabela 9 - ICMS Ceará – Arrecadação por Maiores Contribuintes 2005 a 2010 

TOTAL
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Fonte: Elaboração Própria. 

 

Gráfico 10 - ICMS Ceará  – Arrecadação por Maiores Contribuintes 2005 a 2010 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Fonte: Elaboração Própria. 

 

Gráfico 11 - ICMS Ceará  – Total por Maiores Contribuintes 2005 a 2010 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 Observamos, a importância percentual do setor tem na arrecadação do ICMS, hoje a 

Contribuinte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

PETROBRAS 631.368.377,40 798.974.679,01 657.211.229,90 893.599.554,21 790.317.471,81 950.205.497,29 4.721.676.809,62

COELCE 304.110.996,37 372.928.924,94 316.037.922,80 371.304.293,90 366.502.479,69 534.640.585,52 2.265.525.203,22

TELEMAR 202.654.815,03 223.734.130,04 228.805.159,25 211.571.400,09 221.072.069,60 192.800.629,38 1.280.638.203,39

CGTF 159.235.696,08 145.081.827,50 147.169.888,04 141.469.703,62 146.997.900,83 114.183.001,64 854.138.017,71

TIM NORDESTE 69.657.911,75 80.837.077,32 95.634.552,80 92.526.426,53 113.447.900,66 136.427.356,05 588.531.225,11

totais 1.367.027.796,63 1.621.556.638,81 1.444.858.752,79 1.710.471.378,35 1.638.337.822,59 1.928.257.069,88 9.710.509.459,05
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maior fonte de recursos dos estados da federação na arrecadação própria, com o escopo de seu 

produto ser aplicado para diversos fins sociais que a população necessita. Nosso estudo 

trabalhará com um cenário hipotético, como se ocorressem mudanças no perfil da matriz 

energética consumida, com uma representatividade maior das energias eólica e solar. Sendo 

assim qual seria o novo perfil de arrecadação do setor. Inicialmente veremos qual a 

representatividade do ICMS na conta de energia. 

 

4.2.3 Calculo da conta de luz 

 A tarifa básica de energia para o consumidor final, no Estado do Ceará, desde 

01/04/2011, no valor de R$ 0,40199 por kW/h. Para encontrar o valor bruto tem-se que levar 

em consideração os tributos e encargos que incidem por dentro do valor final, nestes inclui-se 

o ICMS, vejamos o calculo: 

 

Tarifa básica - R$ 0,40199 

ICMS - 27% 

PIS e COFINS – 5,335% (em média - após o desconto dos créditos) 

Contribuição de Iluminação pública da Prefeitura - varia com o consumo, neste caso 

utilizaremos um valor médio de R$ 0,4 por kW. 

 

Preço final = ___Tarifa Básica________ + CIP � Preço Final = _____0,40199_____ + 0,04 

�          1 - ( ICMS + PIS + COFINS)               1-(0.27 + 0,05335) 

 

Preço Final = 0,634 R$/ kWh 

 

Caso no mês seja consumido 100 kWh o valor da conta será este:  

100 kW x 0,634 R$/kW = R$ 63,40. 

 

 Assim, observamos que a carga tributária gera, em média, um aumento em torno de 

57% (0,634 ÷ 0,40199 – 1,00) no preço do kWh gerado pelas concessionárias de energia.  

 

Outros estudos, como o da Consultoria Legislativa do Senado federal (fonte: 

http://www6.senado.gov.br/tarifasee/. Acesso em: 05 nov 2011), referente ao período de maio/2008 

a maio/2009 no Estado do Ceará, reúne os tributos aos encargos, encarecendo em torno de 

70% o total da conta.Esse valor ainda é considerável, representando em torno de 41% do total 
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das despesas, como consta em tabela abaixo: 

Tabela 10  -  Distribuição Percentual das Rubricas que compõe a conta da COELCE incidindo “por 
dentro”. 

 
PERCENTUAL 27,79% 2,77% 25,63% 2,48% 6,37% 25,29% 4,65% 5,02% 100,00% 

FONTE geração transmissão distribuição financeiro CIP ICMS PIS COFINS ENCARGOS SOMA 

MIX ATUAL 116,25 11,59 107,22 10,37 26,65 105,80 19,45 21,00 418,33 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Calculando os impostos e encargos “por fora” e tomando a soma dos custos de 

geração, transmissão e distribuição como base de 100%, os percentuais totalizaram 170,44%: 

Tabela 11  -  Distribuição Percentual das rubricas que compõe a conta da COELCE incidindo “por  fora”.  
 

PERCENTUAL 47,37% 4,72% 43,68% 4,23% 10,86% 43,10% 7,92% 8,56% 170,44% 

FONTE geração transmissão distribuição financeiro CIP ICMS PIS COFINS ENCARGOS SOMA 

MIX ATUAL 116,25 11,59 107,22 10,37 26,65 105,80 19,45 21,00 418,33 
Fonte: Elaboração Própria. 

 
Tabela 12  - Quanto se paga por despesa em uma conta de R$ 100,00 – Evidenciando os impostos 

Distribuição percentual dos Custos      

grupo Percentual 

encargos 5,02% 

ICMS 25,29% 

PIS Cofins 4,65% 

CIP 6,37% 

geração 27,79% 

transmissão 2,77% 

distribuição 25,63% 

financeiros 2,48% 

  100,00% 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Gráfico 12 - Quanto se paga por despesa em uma conta de R$ 100,00 – Evidenciando os impostos. 

 
Fonte: Elaboração Própria. 
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4.2.4 Legislação Estadual referente à Tributação da Energia 

 A Constituição Federal em seu art.155 parágrafo terceiro define que impostos 

incidirão sobre a energia elétrica:  

“§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste 
artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre 
operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, 
derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.” (Brasil, 1988) 
 

 O artigo 153 incisos I e II é referente ao Imposto de Importação (II) e Imposto de 

exportação (IE), o 155  inciso II se reporta justamente ao ICMS. Sendo os impostos II e IE 

não contemplados ainda em legislação específica, e por conta disto ainda não cobrados sobre 

a energia. 

 

 Como exposto acima, a energia elétrica é tributada nos diversos níveis de governo 

apenas com base nos impostos II, IE e ICMS, tendo por excedente apenas contribuições e 

taxas. Quanto ao ICMS, a legislação pertinente tem tratamento bem definido sobre o assunto. 

O Decreto-Lei 24.569, de 31 de julho de 1996, é o que atualmente regulamenta a lei 12.670, 

de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a cobrança deste imposto no Estado do Ceará, e 

dá outras providências. Várias são as referências à cobrança sobre a energia em seu texto. As 

principais e mais relevantes para o nosso trabalho são as que seguem: 

 

 No art. 2º, parágrafo único, do Decreto consta a referencia essencial sobre a incidência 

de cobrança do ICMS sobre a energia. Lê-se que:“Art. 2° Parágrafo único. Para efeito da 

incidência do ICMS, a energia elétrica é considerada mercadoria.” (Ceará, 1997) 

 

 Como descrito acima, o legislador equiparou a energia elétrica à mercadoria, dando  o 

mesmo tratamento tributário dispensado a essa para efeito de incidência, e reportando-se 

inicialmente ao inciso I do referido artigo para efetuar a cobrança de ICMS sobre a energia. 

Equiparada à mercadoria, a energia tem como sua hipótese de incidência a sua circulação. As 

concessionárias são responsáveis pelo recolhimento do imposto, que é cobrado do consumidor 

final na conta de energia. Vejamos: 

“Art. 2° São hipóteses de incidência do ICMS: I - as operações relativas 
à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e 
bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;” (Ceará, 
1997) 
 

Noutro dispositivo do mesmo artigo, há referencia a incidência quando da entrada 
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interestadual do produto, onde a cobrança sobre energia se dá apenas sobre o consumidor final 

e segue o estabelecido no art.2º, §1, III da Lei Complementar Federal 87/1996 (lei Kandir) 

que regulamenta o estabelecido pela Constituição Federal:  

“Inciso V - a entrada, neste Estado, decorrente de operação 
interestadual, de: c) energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à 
comercialização ou à industrialização. “ (Brasil, 1996)  
 

Corroborando com o mesmo dispositivo da lei Kandir podemos obsrevar os incisos IX 

do artigo 3º e III do artigo 4º do Decreto Estadual, estes transcritos no anexo A do trabalho. 

  

De acordo com os dispositivos jurídicos expostos, podemos chegar a duas conclusões: 

o ICMS da energia incide sobre o fornecimento/circulação da mesma, ou seja, se for gerada 

para consumo próprio (auto-consumo) não será tributada. Além disto, este seria devido sim 

estado de destino. Caso a geração da energia ocorra no Estado do Ceará, mas seja consumida 

em outra unidade de federação, o ICMS será devido a esta.  

 

O Decreto em seu artigo 17 define como contribuinte de ICMS sobre energia, primeiro 

em seu inciso IV aquela pessoa que adquire energia de outro estado, e no parágrafo 2º ele 

inclui as concessionárias ou permissionárias do serviço. Dispositivos transcritos também no 

anexo A. 

 

  O § 2º do artigo inclui então a concessionária de distribuição de energia, no caso do 

Ceará a COELCE, no rol dos contribuintes do imposto. É o que segue:”§ 2º Incluem-se entre 

os contribuintes do ICMS: VIII - a concessionária ou permissionária de serviço público 

de transporte, de comunicação e de energia elétrica;” (Ceará, 1997) 

 

Não se tem uma referência específica para a base de cálculo para a comercialização de 

energia interna, e como a energia é tratada como mercadoria, a base de calculo será o valor da 

operação disposto no art.25 I, dispositivo transcrito no anexo A. Quando for interestadual esta 

está definida em seu inciso VII, transcrito também no anexo A. 

 

O artigo 27 versa sobre base de cálculo e na possibilidade de não se poder estipular a 

mesma, ver também anexo A. 
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O artigo 32 fala da substituição tributária na cobrança de ICMS sobre energia elétrica, 

o mesmo está também transcrito no anexo A. 

 

Os artigos 55 e 56 dispõem sobre as alíquotas internas incidentes do imposto, outrora 

já comentadas, e que são utilizadas quando também da entrada interestadual. Ver anexo A 

também. 

 

O artigo 60 IX b versa sobre o crédito do imposto sobre o valor da energia consumida 

no estabelecimento. O § 11 do mesmo artigo estabelece exceções para a energia utilizada 

pelas indústrias, concessionárias e exportação, onde neste caso desde 2001 é possível se 

creditar do ICMS da energia, estes dispositivos estão também transcritos no anexo A.  

 

O documento fiscal para a conta de energia é específico e definido no art.127, 

transcrito também no anexo A. 

 

O art.431 dispõe sobre a responsabilidade no caso de substituto tributário, em que a 

incidência se dará na fase do consumo final, transcrito também no anexo A. 

 

Os artigos 721 a 725 estabelecem privilégio de regime especial de apuração para a 

concessionária do Serviço Público de Energia Elétrica, COELCE, estes estão transcritos 

também no anexo A. 

 

4.2.5. Incentivos às energias alternativas eólica e solar. 

Em relação aos incentivos e benefícios às energias alternativas eólica e solar, alguns 

dispositivos jurídicos tratam do assunto.  

 

O Decreto nº 30.115/2010 em seu art.1º, inciso II, adiciona ao artigo 13 do Decreto 

24.569/1997 o inciso XXV que determina o diferimento de ICMS na saída de energia elétrica 

de indústria eólica para concessionária ou distribuidora de energia: “ 

Art. 13. Além de outras hipóteses previstas na legislação, fica diferido o 
pagamento do ICMS nas operações internas relativas a:XXV – saída 
interna de energia elétrica fornecida por usina eólica para 
concessionária ou distribuidora de energia.” (Ceará, 1997) 
 

 Conjuntamente com as usinas eólicas, a partir do advento do Decreto 27.951/2005, as 

indústrias fabricantes de equipamentos geradores eólicos também foram privilegiadas, surgiu 
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então o Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) para o setor, sendo diferido 75% do 

ICMS devido pelas indústrias para pagamento em 10 anos através do programa denominado 

Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Geradora de Energia Eólica (Proeólica). 

A empresa para se habilitar encaminhará seu pleito à Secretaria do Desenvolvimento 

Econômico – SDE, acompanhado do respectivo projeto econômico, em 3 (três) vias, o qual 

será submetido à Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) e ao Banco do Estado do Ceará S/A 

- BEC (atualmente BRADESCO) ou outro agente financeiro que venha a ser indicado por ato 

do Poder Executivo. O artigo 6º do decreto alterado pelo artigo  1º do Decreto nº 

30.481/2011,estabelece o benefício: 

“Art. 6º As sociedades empresárias enquadradas no PROEÓLICA, 
serão beneficiárias, pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses consecutivos, 
dos incentivos do FDI/PROVIN, com o diferimento equivalente a 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor do ICMS recolhido mensalmente e 
dentro do prazo legal, com retorno do principal e encargos de 1% (um 
por cento), corrigido pela aplicação à Taxa de Juros de Longo Prazo -
TJLP, ou outro índice que venha a substituí-la por decisão da 
autoridade monetária, conforme estabelecido em Resolução ou Termo 
de Acordo CEDIN.” (Ceará, 2005)  
 

 De acordo com o artigo 8º do decreto este diferimento contemplará: 

Art. 8º A Secretaria da Fazenda - SEFAZ concederá diferimento: 
 
I - do ICMS incidente na importação de: 
a) máquinas e equipamentos e estruturas metálicas para compor o ativo 
permanente da 
sociedade empresária, que deverá ser pago quando da sua 
desincorporação, bem como, nas importações de peças e partes para 
incorporação às máquinas, aos equipamentos e as estruturas metálicas, 
desde que a mesma não esteja inscrita no Cadastro de Inadimplência da 
Fazenda Pública Estadual (CADINE). O diferimento também se aplica a 
aquisição pela sociedade empresária de máquinas, equipamentos e 
estruturas metálicas, formalizada mediante contrato de arrendamento 
mercantil com prazo pré-determinado, contraprestações mensais e com 
opção de compra do final do contrato, tudo conforme estabelece o 
art.13, §1º, incisos II e III do Decreto nº 24.569/97 - Regulamento do 
ICMS. 
 
II - matéria-prima e insumos para utilização no processo industrial, 
adquiridos por 
estabelecimento importador enquadrado no PROEÓLICA, não inscrito 
no Cadastro de 
Inadimplentes da Secretaria da Fazenda Pública Estadual (CADINE), 
de acordo com o disposto no §1º, inciso V, art.13 do Decreto nº24.569/97 
- Regulamento do ICMS. 
 
III - sobre a diferença de alíquota do ICMS entre as operações internas 
e interestaduais, 
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relativa as aquisições, de bens destinados ao ativo fixo ou imobilizado da 
sociedade empresária,conforme estabelece o art.13-B, do Decreto 
nº24.569/97 - Regulamento do ICMS, desde que a mesma não esteja 
inscrita no Cadastro de Inadimplência da Fazenda Pública Estadual.” 
(Ceará, 2005) 
 

 Com relação à energia solar, o Convênio ICMS 101/1997 celebrado pelos estados 

determina isenção do imposto a nível nacional para as operações com equipamentos geradores 

de energia solar, como também para alguns equipamentos geradores de energia eólica, com 

validade até 31 de dezembro de 2013. 

 

 Foi criado no Estado do Ceará a partir da lei 81/2009 com regulamentação dada pelo 

Decreto 29.993/2009 e alteração pelo decreto 30.205/2010, o Fundo de Incentivo à Energia 

Solar do Estado do Ceará (FIES), que tem como escopo fazer compensação tarifária entre a 

energia elétrica de fonte solar e a energia elétrica convencional, no intuito de incentivar a 

instalação e manutenção de indústrias de energia solar no Estado. Seus recursos são 

provenientes de dotações orçamentárias e de doações e acordos celebrados com sociedades 

privadas. Os recursos são administrados pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Esses 

recursos servem para pagar a tarifa cobrada pelas geradoras de energia solar (tarifa prêmio) 

que deverá ser menor para aquelas que se cadastrarem para receber o fundo. O complemento 

do valor da tarifa até que a mesma chegue ao valor da tarifa convencional (valor de 

referência) será pago pelos consumidores cadastrados no programa (TR = TP + recursos dos 

consumidores). 

 

Os incentivos são devidos às usinas geradoras de energia, ou seja, apenas elas estão 

desoneradas do imposto financeiramente, recaindo a carga tributária sobre as distribuidoras. 

 

Assim como também o Convênio ICMS 101/1997, que determina a isenção do ICMS 

na compra de equipamentos e peças dos geradores de energia solar, e alguns componentes dos 

geradores de energia eólica (não todos), mas que diz respeito apenas às usinas, pois são estas 

que adquirem estes equipamentos e não as concessionárias. Outra evidência é também sobre a 

tarifa prêmio do FIES - lei 81/2009 sobre a energia solar, onde esta também diz respeito 

apenas às usinas. 

 

Como exposto, estes benefícios não contemplam diretamente as concessionárias que 

são quem fornecem a energia ao consumidor final e que, por conseguinte, é quem é devido o 
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recolhimento final da tarifa de energia elétrica. Porém, quando da aquisição destas energias 

pelas concessionárias existe sim algum impacto financeiro positivo, pois a energia eólica ou 

solar comprada vem menos onerada pelo imposto. Todavia a elas permanece a mesma 

cobrança do percentual de 27% de ICMS na saída, independente de que fonte seja: o MIX 

atual, hidroelétrica, eólica, solar ou qualquer outro. 

 

O governo provavelmente não quer perder esta fatia de arrecadação que é o ICMS 

sobre o consumo final de energia - uma dos maiores fontes de recursos do estado. 

 

Ideal seria uma mudança na legislação de tal forma que estivessem estabelecidos 

benefícios diretos também para as próprias concessionárias de energia, a fim de que seja 

vantajoso financeiramente para estas apostar individualmente nas energias alternativas.  

 

Porém, com o incentivo às geradoras já há, mesmo que em pequena monta, uma 

sinalização de diminuição de custos sobre estas fontes de energia. 

 

5. O Autoconsumo de Energia e a questão da tributação. 

 O Decreto Federal Nº 2.003/1996 regulamenta a produção de energia elétrica por 

Produtor Independente e Autoprodutor. Produtor Independente é a pessoa jurídica ou 

empresas reunidas que recebem concessão ou autorização para produzir energia para fins 

comerciais. Já Autoprodutor é a pessoa física, jurídica ou conjunto de empresas, que recebe 

concessão ou autorização para produzir energia para consumo próprio. 

 

 O foco de nosso estudo são os autoprodutores. Primeiro tratamos a questão da 

tributação dos mesmos e, em seguida, dos encargos. 

 

 Em termos de ICMS, sabe-se que o fato gerador deste imposto é a circulação dos 

produtos, esta questão de circulação deixa margem para diversos entendimentos. Dentre eles 

que a circulação se faz na transferência de propriedade de uma pessoa para outra, ou seja, o 

fornecimento deste produto a um terceiro, o que faz com que caso o produto tenha produção e 

consumo próprio esta situação saia do campo de incidência do imposto estadual, que é então o  

entendimento utilizado no Estado do Ceará. Porém, não é questão pacificada, pois o Supremo 

Tribunal Federal (STF) ainda não decidiu sobre os diversos questionamentos a ele formulados 

sobre o assunto. 
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 Quanto aos outros tributos (PIS e COFINS) estes incidem sobre o faturamento. Não 

havendo receita no caso, não haverá incidência. 

 

 Há também, para os autoprodutores, isenções para alguns encargos setoriais, que 

foram estabelecidas através da Resolução Normativa 166/2005 da ANEEL, em que foi 

estipulado que não haverá cobrança dos seguintes encargos na autoprodução: Conta de 

Consumo de Combustíveis (CCC), Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e Programa 

de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia (PROINFA). Porém não há desconto para a  

Tarifa do uso do Sistema de Distribuição e Transporte (TUSD/TUST). 

 

 De acordo com o art.27 do Decreto 2003/1996, que regulamenta a produção 

independente e a autoprodução em nosso país, a outorga de autorização ou concessão para a 

autoprodução de energia está condicionada a demonstração junto ao órgão regulador e 

fiscalizador do poder concedente, de que a energia a ser produzida será realmente destinada 

ao consumo próprio. No artigo 28 é definido que ainda poderá também haver permuta de 

energia entre produtores consorciados em um mesmo empreendimento, além da possibilidade 

de venda do excedente da energia produzida. Como também é definido que a permuta tem de 

ser economicamente equivalente, condicionada a demonstração dos custos de transação 

envolvidos, para que seja possível o consumo em local diverso daquele onde ocorreu a 

geração. 

   

 A autoprodução de energia se mostra uma opção em termos de incidência tributária 

deveras atrativa tanto para as empresas como para os cidadãos. Todavia, em um contexto 

geral, deve-se levar em conta os custos de instalação e implementação dos equipamentos, que 

hoje com relação as energias eólica e solar ainda são muito caros. 

 

 A autoprodução ainda tem níveis muito discretos de geração no Estado do Ceará, 

Balanços energéticos anuais elaborados pela Empresa Brasileira de Energia (EPE) evidenciam 

cenário evolutivo de 2005 a 2010. Somente a energia térmica tem patamares maiores que 

1MW gerados, como demonstrado abaixo: 
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Tabela 13 – Autoprodutoção na Matriz Energética Ceará 2005 a 2010 EM MW 
       

TIPO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Térmica 18 20 20 24 25 193 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Considerando o total de energia gerada durante este período, a autoprodução em 2010 

conseguiu subir sua participação chegando a 14%, como mostram dados abaixo: 

Tabela 14  - Participação da Autoprodução na Matriz Energética gerada em no Ceará      

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% 2% 3% 3% 3% 2% 14% 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

6. Comparativos dos Custos de Geração das diversas fontes de energia  

6.1 Custos de Instalação 

 Quando falamos em comparar os custos de instalação para geração de energia 

podemos tomá-los em níveis de pequeno porte e níveis de grande porte. Por exemplo, no caso 

da energia eólica, os aerogeradores podem variar de 600W a 1,8MW em geração, e os custos 

de equipamento e instalação em determinados níveis acabam ficando unitariamente menores 

quanto maior a capacidade de geração do equipamento (um gerador de 1,8MW vai ter o custo 

unitário – por kW muito menor do que um de 600W).  

 

6.1.1 Custos de geração de Pequeno Porte 

 A geração de pequeno porte tem, na maioria das vezes, finalidade residencial, 

comercial e para pequenas indústrias. Alguns indivíduos estão apostando na troca da energia 

convencional pela autogeração, mas, por conta dos preços elevados, essa ainda é uma 

tendência tímida. Hoje, essa alternativa é utilizada principalmente em locais de difícil ou 

impossível acesso para a rede convencional.  

 Segue abaixo um exemplo de custos dos equipamentos geradores de fontes de energia 

de 1000 W com aproveitamento de 20%, gerando em média 144 kW/mês, o que representa o 

consumo médio de uma família de 4 pessoas : 

Tabela 15 - Eólica – Custo Aerogerador 

Item Quantidade Preço Unitário Total 

Aerogerador  1000w – 48v + controlador de carga. (Enersud) 1 R$ 5.990,00 R$ 5.990,00 

Kit torre - (Enersud) 1 R$ 900,00 R$ 900,00 

Inversor 1000w – 48v (Comércio Local) 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

Bateria estacionária 170ah (Comércio Local) 4 R$ 750,00 R$ 3.000,00 

Tubo Din 2440 - 2” ½” (Comércio Local) 2 R$ 250,00 R$ 500,00 

Outros – cabos elétricos, etc... (Comércio Local) 1 R$ 300,00 R$ 300,00 
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Frete ( média ) 1 R$ 200,00 R$ 200,00 

Total     R$ 12.090,00 
Fonte: (Caires, 2008) 

 
Tabela 16 - Solar – Custo Sistema Fotovoltaico 

Item Quantidade Preço Unitário Total 

Módulo solar de 80W 20 R$ 1.400,00 R$ 28.000,00 

Controlador de carga MX 60 1 R$ 2.995,00 R$ 2.995,00 

Bateria estacionaria 220Ah 12 R$ 1.180,00 R$ 14.160,00 

Inversor 1 R$ 1.265,00 R$ 1.265,00 

Total     R$ 46.420,00 
Fonte: (Caires, 2008) 

 
No caso da rede convencional de energia, distribuída pelas concessionárias o custo de 

extensão da rede para determinados locais ainda não abrangidos varia pela quantidade de 
casas existentes e distância, como mostra tabela a seguir com custo por residência. 

 
Tabela 17 - Rede Convencional Distribuidora por Km de extensão U$s /Unidade 

Num. de 
residenc. 

KM de distancia 

0,5 1 2 5 8 9 10 

1 2,964.89 4,644.69 7,971.42 17,951.59 27,931.76 31,258.48 34,585.21 

5 
1,619.7
1 2,459.62 4,644.69 9,634.78 14,624.87 

16,288.2
3 17,951.59 

10 647.92 815.91 1,148.58 2,459.62 3,770.66 4,207.68 4,644.69 

15 593.02 705.01 926.80 1,731.26 2,605.29 2,896.63 3,187.98 

20 565.58 649.57 815.91 1,367.08 2,022.60 2,241.11 2,459.62 

30 538.12 594.12 705.01 1,037.69 1,439.91 1,585.59 1,731.26 

50 516.16 549.76 616.30 815.91 1,617.19 1,082.04 1,148.58 
Fonte: (Caires, 2008) 

  
Pode-se verificar, após observar os valores, que quanto maior o número de residências 

e menor a distância para a rede já instalada, menor o custo unitário. 

 

Devemos tomar esta questão do custo a partir de duas visões: a do autoprodutor e a 

visão do governo / distribuidor, verificando a possibilidade de o ônus cair em uma das duas 

partes: 

 

6.1.1.1 Visão do Autoprodutor 

 Para o autoprodutor quando existe a possibilidade de se escolher entre várias 

alternativas, ou seja, ele poderia escolher entre a geração individual de energia eólica, solar ou 

consumir a energia disponível no sistema nacional. Verificando uma vida útil do equipamento 

de geração de energia eólica e solar de 20 anos, o consumo médio de 144KW para uma 
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família de 4 pessoas e os custos de O&M total de 25% do custo total (o custo de instalação 

representa 75%, foi feita proporcionalidade para se chegar aos 100%) rateados a 0,11% ao 

mês (240 meses) sobre o custo total. Foi utilizada taxa de 0,5% ao mês para atualizar os 

valores de custos por conta da perda financeira por estar investindo num bem ao invés de 

outros ativos rentáveis (o chamado custo de oportunidade).  Tem-se então o seguinte 

hipotético cenário: 

TABELA 18 - Visão do Consumidor Geração Própria Residencial x Consumo COELCE - 144 Kw - 
Atualizado ao 1% pelo custo de oportunidade 

Custo Mensal - Vida útil - 20 anos (240 meses) Eólica solar COELCE 

Equipamento e Instalação - Rateio 20 anos R$ 86,82 R$ 332,57   

Custo de Manutenção - 25% total (0,11% ao Mês) R$ 28,87 R$ 110,86   

Tarifa Energia (0,634 /Kw)     91,296 

Encargos -  Taxa de Fiscalização (TFSEE) em média 0,20% x tarifa R$ 2,01 R$ 2,01   

Total R$ 117,70 
R$ 

445,44 R$ 91,30 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Verifica-se que nesta situação, para quem pode escolher a alternativa de ter acesso a 

Rede Convencional, esta seria a melhor escolha. Para quem não tem acesso à mesma a 

primeira opção seria a da Energia Eólica. 

 

6.1.1.2 Visão do Governo 

Aqui veremos a possibilidade do governo ser quem arca com o ônus para 

disponibilizar aos consumidores de pequeno porte o acesso a energia, seja ela alternativa ou 

pela Rede Convencional. 

 

Observamos em tabela referente aos gastos de implantação da Rede convencional, que 

estes se referem à extensão da rede a locais onde ainda não há a mesma. Os valores de custo 

de equipamentos e implantação são de R$ 12.090,00 para energia eólica e de R$ 46.420,00 

para Energia Solar transformados em dólar americano (U$S) pela cotação do dólar do dia 

04/11/2011, de R$ 1,7408 por U$S, ficariam em U$S 6.945,08 e U$S 26.665,90 

respectivamente. Olhando a tabela pode-se chegar à conclusão que os custos unitários de 

implantação da rede convencional são menores que os das energias eólicas e solar nos valores 

achurados em amarelo da tabela anterior da rede convencional, novamente reproduzida 

abaixo:  
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Tabela 19 - Rede Convencional Distribuidora por Km de extensão U$s /Unidade 

Num. de 
residenc. 

KM de distancia 

0,5 1 2 5 8 9 10 

1 2,964.89 4,644.69 7,971.42 17,951.59 27,931.76 31,258.48 34,585.21 

5 
1,619.7
1 2,459.62 4,644.69 9,634.78 14,624.87 

16,288.2
3 17,951.59 

10 647.92 815.91 1,148.58 2,459.62 3,770.66 4,207.68 4,644.69 

15 593.02 705.01 926.80 1,731.26 2,605.29 2,896.63 3,187.98 

20 565.58 649.57 815.91 1,367.08 2,022.60 2,241.11 2,459.62 

30 538.12 594.12 705.01 1,037.69 1,439.91 1,585.59 1,731.26 

50 516.16 549.76 616.30 815.91 1,617.19 1,082.04 1,148.58 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Sendo assim, nestes valores é mais vantajoso ao governo, como investidor, 

disponibilizar aos consumidores de pequeno porte a extensão da rede convencional. Nestas 

situações esta implantação sairia mais econômica que as alternativas da energia eólica e solar. 

Tais valores servem apenas de parâmetros base, pois devem variar com o tipo de fornecedor, 

tempo e circunstâncias. 

 

6.1.2 Custos de geração de Grande Porte 

Conforme retratado anteriormente, quando trata-se de custos de geração de sistemas 

de grande porte, os custos por KWh acabam sendo menores, pois quanto maior o sistema mais 

estes custos são diluídos por unidades. Como, por exemplo, para um sistema de 1,8MW de 

energia eólica (tomando por base um aproveitamento de 25%, ou seja, 0,45MW) deve-se 

gastar com implantação e equipamento em torno de 1,5 milhões de dólares, o que significa 

por kW em torno de 3.300,00 dólares, colocando em reais de acordo com a taxa de cambio 

vigente em 04/11/2011, de R$ 1,7408/U$S, têm-se então o valor em reais de R$ 5.744,64, 

bem menor que os R$ 12.090,00 de um sistema de 1KW apresentados anteriormente. Sendo 

assim, em torno de quase 50% mais barato do que o valor do outro. 

 

 Elaborada pela ANEEL /CESP referentes ao ano de 2003, para implantação dos 

diversos tipos de usinas geradoras de energia, apesar de defasados, a tabela demonstra um 

cenário de como é o perfil de custos dos diversos sistemas de geração de energia. Segue 

abaixo tabela com valores prováveis de custos para sistemas de grande porte: 
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Tabela 21 - Valores típicos de implantação de usinas geradoras de 

energia em U$S/Watt      

Tipo de Geração 

Custo de implantação   

ANEEL cesp / imt 

Termelétrica a Diesel    0,40 à 0,50  0,35 à 0,50 

Termelétrica a gás    0,40 à 0,65  0,35 à 0,50 

Termelétrica a vapor    0,80 à 1,00 -   

Termelétrica ciclo combinado    0,80 à 1,00 -   

Pequenas centrais 
Hidroelétricas   1,00   

Geração eólica    1,20 à 1,50  1,00 

Células fotovoltaicas -      5,00 à 10,00 
 (fonte: ANEEL – SCG, 2006, NEGRI et al., 2003) 

 

Verifica-se na tabela que os custos de geração de energia elétrica através de 

hidroelétrica ainda são os menores e mais viáveis, pelos menos em termos financeiros, sem 

levar em conta a questão ecológico-social. 

 

Outra tabela, agora relativa ao preço médio por MW/h cobrado nos leilões de energia, 

a qual também corrobora com o raciocínio acima, em que, nesta nas colunas “Comparativo” e 

“Variação” temos, em percentuais, os valores comparativos entre as demais usinas e a 

hidroelétrica de grande porte, que é a base; observamos que esta continua sendo mais 

vantajosa: 

Tabela 22 - Custo de Geração 

FONTE R$/MWh Comparativo Variação 

Usina Hidroelétrica de Grande Porte R$ 75,00 base base 

Usina Hidroelétrica de Médio Porte R$ 115,00 153% 53% 

Usina Termonuclear R$ 150,00 200% 100% 

Usina Térmica a Gás Natural R$ 210,00 280% 180% 

Usina Eólica R$ 270,00 360% 260% 

Usina Térmica a Carvão R$ 277,00 369% 269% 

Usina Térmica a Óleo Combustível R$ 643,00 857% 757% 

Usina Térmica a Óleo Diesel R$ 772,00 1029% 929% 

Usina Solar Fotovoltaica R$ 1.827,00 2436% 2336% 
(fonte: Montalvão, 2009) 

 

E por fim, mais uma tabela, elaborada através de estudos feitos pela Consultoria 

Legislativa do Senado federal. A mesma trabalha com o comparativo entre o MIX atual de 

fontes de energias que compõe a matriz de consumo estadual e sua substituição, se ao invés 

deste MIX a matriz fosse composta apenas por uma das diversas fontes individualmente. 
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Como se daria o preço médio de R$/MWh consumido projetado? 

 

Os valores coletados dizem respeito especificamente ao Estado do Ceará no período 

de maio/2008 a maio/2009. Detalhe que esta tabela será base para o que trabalharemos no 

próximo capítulo.Como previsto, nas 3ª e 4ª colunas visualiza-se comparação fonte por fonte 

com o MIX. A tabela é a que segue abaixo.  

 

 Tabela 23 – Comparação percentual custos outras fontes x custo do MIX atual 

FONTE 

CONTA DE 
LUZ EM 
R$/MWh     

MIX ATUAL R$ 418,33 Comparativo Variação % 

HIDROELÉTRICA GRANDE PORTE R$ 342,00 82,75% -18,25% 

HIDROELÉTRICA MÉDIO PORTE R$ 396,95 94,89% -5,11% 

HIDROELÉTRICA PEQUENO PORTE R$ 451,90 108,02% 8,02% 

NUCLEAR R$ 451,90 108,02% 8,02% 

BIOMASSA R$ 540,07 129,10% 29,10% 

TERMOELÉTRICA A GÁS NATURAL R$ 546,03 130,53% 30,53% 

TERMOELÉTRICA A CARVÃO NACIONAL R$ 651,36 155,70% 55,70% 

TERMOELÉTRICA A ÓLEO COMBUSTÍVEL R$ 1.225,21 292,88% 192,88% 

TERMOELÉTRICA A ÓLEO DIESEL R$ 1.428,02 341,36% 241,36% 

EÓLICA R$ 639,06 152,76% 52,76% 

FOTOVOLTAICA R$ 3.084,79 737,41% 637,41% 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Assim sendo, concluímos que a energia elétrica gerada pelas hidroelétricas é menos 

dispendiosa que as outras, sendo então financeiramente a opção mais adequada pelo menos no 

caso exposto. 

 

7. Montando cenários sobre a composição da conta de energia por fonte 

 Nesta parte do trabalho foram construídos cenários com variações hipotéticas das 

diversas variáveis envolvidas com a energia e seus custos: preços, quantidades consumidas e 

geradas das diversas fontes de energia. A partir disto foram feitas análises comparativas entre 

os resultados obtidos. 

 

Inicialmente foram estabelecidas determinadas premissas, as quais foram as 

informações base a serem trabalhadas e que englobam valores e quantidades.  
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A partir destas foram construídos cenários sobre variações hipotéticas das mesmas, se 

verificando que novas perspectivas ocorrerão quando da ocorrência destas variações. Quais os 

cenários finais e que impactos terão então as mesmas. 

 

 Na primeira parte se trabalhará apenas com valores atuais estabelecendo sobre eles 

determinadas variações, e a partir disto construir um comparativo de como se comportariam 

os cenários das diversas fontes existentes. 

 

 Na segunda parte, utilizando modelo de regressão, foram estimados custos hipotéticos 

para períodos futuros, de acordo também com variações e premissas preestabelecidas. E no 

final estabelecendo também comparativos. Primeiro, então, as premissas. 

 

7.1 Premissas 

7.1.1 Estudo da Consultoria do Senado federal. 

O estudo da Consultoria do Senado federal (Disponível em: 

http://www6.senado.gov.br/tarifasee/. Acesso em: 05 nov 2011) sobre a conta de energia referente 

ao período de maio/2008 a maio/2009, permitiu montagem de cenários de como se 

comportaria o valor da conta de luz caso esta trocasse o mix atual com várias fontes por cada 

uma delas individualmente. Além de demonstrar e utilizar os percentuais e valores das 

diversas rubricas que compõem a citada conta de energia. O estudo foi feito Estado por 

Estado e neste caso foram coletados os dados referentes ao Estado do Ceará, de acordo com 

tabela 23 exposta anteriormente, com o preço médio projetado de R$/MW. 

 

7.1.2 Incentivos e Subsídios para o Setor 

Foram levados em conta os incentivos e subsídios tributários em vigor no Estado do 

Ceará sobre o ICMS, dados à energia eólica através dos Decretos nº 30.115/2010 (diferimento 

de ICMS na saída interna de energia gerada para distribuidoras ou concessionárias) e 

27.951/2005 (diferimento de 75% do ICMS sobre a energia gerada), como se estes incentivos 

fossem ampliados às distribuidoras.  

 

7.1.3 Evolução dos custos de geração de energia eólica. 

 Foram utilizados os custos de geração da energia eólica estabelecidos pelos seguintes 

critérios: valores referentes a preços médios de R$/MWh no Brasil, no período de 2006 a 

2011. O de 2006 foi estipulado através do PROINFA (CTA-DE-13383/05, de 22 de novembro 
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de 2005). O de 2007 pela Eletrobrás, publicado na Portaria MME nº 45/04 em 2007. Os 

outros anos, de 2008a 2011, foram determinados pelos preços médios de vendas atingidos nos 

leilões públicos promovidos pela ANEEL nos referidos anos com a participação da 

negociação de energia eólica (Fonte: acende brasil). Seguem abaixo: 

Tabela 24 – Preços médios históricos energia eólica em R$/MWh 

Fonte: Elaboração Própria. 

 
Gráfico 13 - Preços médios históricos energia eólica em R$/MWh 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

 A partir destes dados verifica-se a queda no valor nacional de comercialização da 

energia eólica, o que se correlaciona diretamente com a diminuição dos custos de geração. Em 

2011 o preço está abaixo do preço do MWh da energia hidráulica, que no último leilão atingiu 

R$ 102,00 reais.  

 

7.1.4 Evolução da participação da energia eólica na matriz energética de geração do 

Estado do Ceará. 

Tomamos também os dados levantados através dos balanços energéticos elaborados 

pela EPE, órgão do Ministério das Minas e Energia, referentes aos anos de 2005 a 2010, os 

quais demonstram a seguinte evolução do perfil da capacidade de geração de energia elétrica 

no Estado do Ceará, com um significativo aumento da participação da energia eólica:  

 

 

 

 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

R$/Mwh R$ 223,79 R$ 180,18 R$ 151,00 R$ 146,00 R$ 130,00 R$ 99,54 
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Tabela 25 - Capacidade Instalada por Matriz Energética Ceará 2005 a 2010 em MW 

 

 
 
 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Gráfico 14 - Capacidade Instalada por Matriz Energética Ceará 2005 a 2010 em MW 

 
 Fonte: Elaboração Própria. 

 

Além disso, existem as projeções com o aumento da energia contratada em leilões, 

para 2012  se terão mais 542MW gerados de acordo com leilão do dia 14/12/2009 da ANEEL 

indo a 1.060MW (fonte:InvestNE).  Para 2013 irá-se provavelmente para 1.192MW de acordo 

com leilão da ANEEL de 2010 (fonte: Diário do Nordeste). Em 2014,  a partir da capacidade 

de geração prevista pela Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica) se irá a 

1.488,70MW (fonte: Diário do Nordeste). E para 2016, terão mais 328MW, de acordo com 

leilão encerrado dia 20/12/2011, chegando a 1.816,7MW de energia eólica gerada  no estado  

do Ceará (fonte: Diário do Nordeste). 

 

7.1.5 Calculo por fora dos encargos e impostos 

Os impostos e encargos foram calculados com seu valor “por fora” sobre o valor base 

(Geração+ transmissão+ distribuição+ financeiras), com percentuais adaptados para se chegar 

ao valor real. Sendo assim ao invés de CIP, ICMS, PIS/COFINS e Encargos calculados com 

as alíquotas oficiais e estimadas de 5%, 27%, 5,355% e 5% (todos por dentro) 

respectivamente; foram utilizados os valores de 7,92%, 43,1%, 10,86% e 8,56% (por fora) -  

TIPO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Termica 1029 682 704 708 723 877

Eólica 17 17 17 122 310 519

Hidraulica 4 4 4 4 4

Total 1050 703 725 834 1037 1396



 
 
 
 

64 
 

 

de acordo com o estudo da consultoria do Senado Federal. 

 

7.1.6 Custos de geração, distribuição e transmissão do MIX extraídos dos balanços da 

COELCE entre 2005 e 2011. 

 Os valores de custos unitários em vigor foram os estipulados nos balanços da 

COELCE de 2005 a 2010.   

Sendo assim, foram extraídos dados dos balanços da COELCE no período de 2005 a 

2010 relativos à: quantidade comprada de energia, custos de geração, transmissão e 

distribuição. Lembrando que a fonte de energia é um MIX das várias fontes existentes. O 

intuito é verificarmos (em cada período deste) quanto é o custo unitário por MWh médio total 

e o total dividido por geração, transmissão e distribuição. Segue abaixo tabela montada a 

partir destes dados: 

Tabela 26 - COELCE- Custos rateados por MW Comprados 2005 – 2010 em R$ Mil 

Custos MIX Atual             

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

total custos em - R$ MIL 1.378.323,00 1.372.488,00 1.463.738,00 1.676.793,00 1.815.671,00 2.186.960,00 

Custo geração 689.683,00 714.966,00 815.939,00 882.853,00 1.059.736,00 1.120.861,00 

Custo Transmissão 87.098,00 68.753,00 62.144,00 71.063,00 134.299,00 123.904,00 

Custo Distribuição 601.542,00 588.769,00 585.655,00 722.877,00 621.636,00 942.195,00 

Qtde Comprada em MW 7.908.118,00 7.560.455,00 7.530.728,00 8.181.644,00 8.716.207,00 9.511.325,00 

Rateio Custos em  R$ Mil/Mw             

Custo geraçao unitário 0,0872 0,0946 0,1083 0,1079 0,1216 0,1178 

 Custo transmissão unitário 0,0110 0,0091 0,0083 0,0087 0,0154 0,0130 

Custo distribuição unitário 0,0761 0,0779 0,0778 0,0884 0,0713 0,0991 

Custos em R$ /MWh             

ct.ger.Unit R$ 87,21 R$ 94,57 R$ 108,35 R$ 107,91 R$ 121,58 R$ 117,84 

ct.transm.unit R$ 11,01 R$ 9,09 R$ 8,25 R$ 8,69 R$ 15,41 R$ 13,03 

CT.distrib.unit. R$ 76,07 R$ 77,87 R$ 77,77 R$ 88,35 R$ 71,32 R$ 99,06 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

7.1.7 A questão da autoprodução 

Foi desconsiderada a questão da autoprodução, ou seja, como se não houvesse esta no 

Estado do Ceará, pois sua existência não esta sujeita a tributação.Ou seja, com toda a energia 

gerada sendo jogada no sistema e sujeita a tarifação e impostos. 

 

7.1.8 Evolução de consumo de energia no Ceará de 2005 a 2009 

 Foi coletada a evolução do consumo de energia no Estado do Ceará, para isso foi 

tomado por base o intervalo de 2005 a 2009, a partir de dados levantados junto ao IPECE 

Instituto De Pesquisas Econômicas do Ceará (IPECE): 
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Tabela 27 - Consumo de energia elétrica em MWh Ceará de 2005  a 2009       

  2005 2006 2007 2008 2009 

MWH 6.727.705 6.877.388 7.200.711 7.526.045 7.823.070 
Fonte: (Anuario Estatístico IPECE) 
 

 
Gráfico 15 - Consumo de Energia Elétrica em MWh Ceará de 2005 a 2009 

     

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

     

      
7.1.9 Tarifa de Energia COELCE 

 A evolução da tarifa básica de energia da COELCE, cobrada ao consumidor final de 

2005 a 2010, é a que segue abaixo: 

Tabela 28 – Evolução da tarifa básica em R$/MW de energia da COELCE – 2005 a 2010 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

7.1.10 Compra de Energia pela COELCE - estimativas de 2011 a2020 

 Os valores foram calculados através de estimativas para o quinquênio 2011 – 2020, 

tendo como base o consumo estimado para a região Nordeste elaborado pela EPE (2011) no 

artigo “Projeções de Demanda de Energia Elétrica – 10 anos (2011 -2020)”, referente ao 

mesmo período, a metodologia utilizada encontra-se a partir da seção 2, na página 15, do 

trabalho citado. A partir do que foi estimado de consumo de energia para o Nordeste no 

período que consta na página 74 do mesmo, foi levantada a evolução percentual de um ano 

para o outro posterior. Foi tomada como base a quantidade da energia comprada pela 

COELCE em 2010 (encontrada na premissa 7.1.7) no valor de 9.511.325 MW, e nesta foram 

aplicados os percentuais encontrados, assim sendo calculada a estimativa de MW  de 2011 a 

2020 comprados pela COELCE. 

 

ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010

tari fa  R$/MW) 364,16 368,05 333,38 352,33 379,62 401,99
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Tabela 29 - Estimativa Compra de Energia COELCE 2011- 2020 

ano Cons.Ne GW Prev Con.AnoPost 
/Con.AnoAnt 

Compra CE Mw 

2010             59.404,00        9.511.325,00  

2011             62.876,00  105,845%    10.067.235,72  

2012             66.111,00  105,145%    10.585.199,77  

2013             69.371,00  104,931%    11.107.166,63  

2014             72.866,00  105,038%    11.666.759,94  

2015             76.466,00  104,941%    12.243.165,06  

2016             80.201,00  104,885%    12.841.185,38  

2017             84.329,00  105,147%    13.502.129,92  

2018             88.627,00  105,097%    14.190.293,60  

2019             92.630,00  104,517%    14.831.224,07  

2020             96.814,00  104,517%    15.501.134,92  
Fonte: Elaboração Própria. 

 

7.2 Cenários  

 Construímos, então, cenários hipotéticos com relação aos dados preestabelecidos nas 

premissas: tomando-os, estimando variações sobre eles e no final verificando qual o resultado 

e seus impactos. Foram utilizadas duas maneiras de estimar estes cenários: através do 

histórico atual e com projeções para períodos futuros.  

 

 A primeira, leva em consideração só o histórico atual e as diversas fontes, elaborando 

análises com relação aos diversos custos por MW. Em seguida, na mesma seção, enfocamos 

apenas a energia eólica, o MIX atual e o que ocorreu entre 2005 e 2010, calculando os custos 

totais (quantidade x valor unitário do MW).  

 

Na segunda, com projeções, foram calculados apenas os custos totais (quantidade x 

valor unitário do MW) no intervalo entre 2011 e 2016. Para isso, foram estimadas as 

variações dos custos de geração entre a eólica e o MIX no intervalo devido. Como foram 

utilizamos também as quantidades compradas pela COELCE projetadas para o mesmo 

período na premissa 7.1.10. 

 

7.2.1 Cenários com dados atuais 

7.2.1.1 Cenários com dados atuais trabalhando custos unitários por MW 

 7.2.1.1.1 Cenário atual levando em consideração o Estudo da Consultoria do Senado 

federal (7.1.1) 

 A partir do estudo da consultoria do Senado federal, de acordo com tabela 
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exposta anteriormente 23 no capítulo 6, com o preço médio projetado de R$/MW por fonte, e 

tomando como base estes valores e as composições percentuais de cada rubrica que compõe o 

valor da conta de acordo com tabela 10 no capítulo 4, foi montado então como seria a 

distribuição em valores pelos diversos tipos de energia. Verificamos como repercutiria cada 

MW individualizado por fonte sobre a conta de luz. Segue abaixo tabela e gráfico expondo a 

situação. 

 

Tabela 30 -Valores de preço médios projetados de R$ /MWh por fonte subdivididos por rubricas 

FONTE geração 
Trans-
missão 

Distribui-
ção 

Finan-
ceiro CIP ICMS 

PIS 
COFINS 

ENCARG
OS SOMA 

MIX ATUAL 116,25 11,59 107,22 10,37 26,65 105,80 19,45 21,00 418,33 

HIDROELÉTRICA GRANDE 95,04 9,47 87,65 8,48 21,79 86,49 15,90 17,17 342,00 

HIDROELÉTRICA MÉDIA 110,31 11,00 101,74 9,84 25,29 100,39 18,46 19,93 396,95 

HIDROELÉTRICA PEQUENA 125,58 12,52 115,82 11,21 28,79 114,29 21,01 22,69 451,90 

NUCLEAR 125,58 12,52 115,82 11,21 28,79 114,29 21,01 22,69 451,90 

BIOMASSA 150,09 14,96 138,42 13,39 34,40 136,58 25,11 27,11 540,07 

TERMO A GÁS NATURAL 151,74 15,13 139,95 13,54 34,78 138,09 25,39 27,41 546,03 

TERMO A CARVÃO 181,01 18,04 166,94 16,15 41,49 164,73 30,29 32,70 651,36 

TERMO A ÓLEO COMBUST 340,49 33,94 314,02 30,39 78,05 309,86 56,97 61,51 1225,21 

TERMO A ÓLEO DIESEL 396,85 39,56 366,00 35,41 90,96 361,15 66,40 71,69 1428,02 

EÓLICA 177,59 17,70 163,79 15,85 40,71 161,62 29,72 32,08 639,06 

FOTOVOLTAICA 857,26 85,45 790,63 76,50 196,50 780,14 143,44 154,86 3084,79 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Gráfico 16 - Projeção dos valores de preço médios projetados de R$ /MWh por fonte subdivididos por 

rúbricas 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

 Para uma visão mais específica, levaremos em consideração apenas 5 tipos de fontes, 

aquelas que talvez sejam as mais relevantes em nosso trabalho: O MIX atual, as hidroelétricas 

grandes, as termelétricas de funcionamento a carvão, as eólicas e a solar, cujos valores estão 
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abaixo: 

Tabela 31 -Valores de preço médios projetados de R$ /MWh por fonte subdivididos por rubricas 

(evidenciando 5 tipos de fontes) 

FONTE geração Transm. 
Distrib
. 

Financ
. CIP ICMS PIS Encarg. SOMA 

MIX ATUAL 116,25 11,59 107,22 10,37 26,65 105,80 19,45 21,00 418,33 

HIDROELÉTRICA GRANDE 95,04 9,47 87,65 8,48 21,79 86,49 15,90 17,17 342,00 

TERMO A CARVÃO 181,01 18,04 166,94 16,15 41,49 164,73 30,29 32,70 651,36 

EÓLICA 177,59 17,70 163,79 15,85 40,71 161,62 29,72 32,08 639,06 

FOTOVOLTAICA 857,26 85,45 790,63 76,50 196,50 780,14 
143,4

4 154,86 3084,79 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Gráfico 17 - Projeção dos valores de preço médios projetados de R$ /MWh por Fonte subdivididos por 

rubricas (evidenciando 5 tipos de fontes mais relevantes) 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

 Verifica-se que, de acordo com este cenário hoje a melhor opção é o investimento em 

hidroelétricas, pois ainda se mantém menos onerosa que as outras fontes de energia. 

 

7.2.1.1.2 Cenário caso custos de transmissão e distribuição iguais para todas as fontes 

 A partir dos estudos da Consultoria Legislativa do Senado federal (premissa 7.1.1) foi 

construído cenário em que os custos de transmissão e distribuição são os mesmos para as 

diversas fontes, com a base de cálculo sendo os custos do  MIX.  Além disso, os tributos 

foram calculados de acordo com as alíquotas da premissa 7.1.5. 

Tabela 32 -Calculo em reais do valor do kWh na conta de energia por fonte  levando em consideração 

custos de transmissão e distribuição iguais para todas as fontes 
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FONTE geração transm. distrib. financ. CIP ICMS PIS Encgs. SOMA 

MIX ATUAL 116,25 11,59 107,22 10,37 26,65 105,78 
19,4

4 21,01 418,32 

HIDROELÉTRICA GRde. 95,04 11,59 107,22 8,48 24,14 95,82 17,61 19,03 378,94 

HIDROELÉTRICA MÉDIA 110,31 11,59 107,22 9,84 25,95 102,99 18,93 20,46 407,29 

HIDROELÉTRICA PEQ. 125,58 11,59 107,22 11,21 27,76 110,16 20,24 21,88 435,64 

NUCLEAR 125,58 11,59 107,22 11,21 27,76 110,16 20,24 21,88 435,64 

BIOMASSA 150,09 11,59 107,22 13,39 30,66 121,66 22,36 24,16 481,13 

TERMO A GÁS NATURAL 151,74 11,59 107,22 13,54 30,85 
122,4

4 22,50 24,32 484,20 

TERMO A CARVÃO 181,01 11,59 107,22 16,15 34,31 136,18 25,03 27,05 538,54 

TERMO A ÓLEO COMBUST 340,49 11,59 107,22 30,39 53,18 211,05 38,78 41,92 834,61 

TERMO A ÓLEO DIESEL 396,85 11,59 107,22 35,41 59,85 237,51 43,64 47,17 939,24 

EÓLICA 177,59 11,59 107,22 15,85 25,43 100,94 18,55 20,05 532,19 

FOTOVOLTAICA 857,26 11,59 107,22 76,50 114,31 453,66 83,36 90,10 1794,00 
Fonte: Elaboração Própria. 

  

Gráfico 18 - Projeção com calculo em reais do valor do kWh na conta de energia por fonte  levando em 

consideração custos de transmissão e distribuição iguais para todas as fontes 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Do mesmo modo que a seção anterior, foram evidenciadas apenas as fontes que 

achamos relevantes no intuito de gerar um comparativo mais específico:  

 

Tabela 33 - Calculo em reais do valor do kWh na conta de energia por fonte, levando em consideração 

custos de transmissão e distribuição iguais para todas as fontes (evidenciando 5 tipos de fontes mais 

relevantes) 

FONTE geração transm. distrib. financ. CIP ICMS PIS Encgs. SOMA 

MIX ATUAL 116,25 11,59 107,22 10,37 26,65 105,78 
19,4

4 21,01 418,32 

HIDROELÉTRICA GRANDE 95,04 11,59 107,22 8,48 24,14 95,82 17,61 19,03 378,94 

TERMO A CARVÃO 181,01 11,59 107,22 16,15 34,31 136,18 25,03 27,05 538,54 
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EÓLICA 177,59 11,59 107,22 15,85 25,43 100,94 18,55 20,05 532,19 

FOTOVOLTAICA 857,26 11,59 107,22 76,50 114,31 453,66 83,36 90,10 1794,00 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Gráfico 19 - Projeção com calculo em reais do valor do kWh na conta de energia por fonte, considerando 

custos de transmissão e distribuição iguais para todas as fontes (evidenciando 5 tipos de fontes mais 

relevantes) 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Avaliando os gráficos e tabelas, verificamos que ainda assim a energia gerada pelas 

hidroelétricas permanece a mais interessante economicamente. 

 

7.2.1.1.3 Cenário levando em conta a evolução dos Custos de geração da Energia Eólica 

o custo do leilão ANEEL 2011 e Custo fixo de Distribuição e Transmissão 

 Levando em conta novamente os estudos da Consultoria Legislativa do Senado federal 

(premissa 7.1.1), ainda com a premissa de que os custos de transmissão e distribuição são os 

mesmos para as diversas fontes (7.2.2) (custo base o do MIX atual). Os tributos e encargos 

foram também calculados de acordo com as alíquotas da premissa 7.1.5. para esta seção foi 

aplicado então para o custo de geração da energia eólica o preço de R$ 99,54/MWh do último 

leilão da ANEEL pela Energia Eólica neste ano de 2011. Obtivemos assim o seguinte cenário: 

Tabela 34 - Custo de geração da energia eólica em R$ segundo leilão ANEEL 2011 

FONTE geração transm. distrib. financ. CIP ICMS PIS Encgs. SOMA 

MIX ATUAL 116,25 11,59 107,22 10,37 26,65 105,78 19,44 21,01 418,32 

HIDROELÉTRICA GRANDE 95,04 11,59 107,22 8,48 24,14 95,82 17,61 19,03 378,94 

TERMO A CARVÃO 181,01 11,59 107,22 16,15 34,31 136,18 25,03 27,05 538,54 

EÓLICA 99,54 11,59 107,22 15,85 25,43 100,94 18,55 20,05 399,16 

FOTOVOLTAICA 857,26 11,59 107,22 76,50 114,31 453,66 83,36 90,10 1794,00 
Fonte:Elaboração Própria. 

 
Gráfico 20 - Custo de geração da  energia eólica segundo Leilão ANEEL 2011 
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Fonte: Elaboração Própria. 

 

 De acordo com o cenário acima construído, a energia eólica mostra-se uma opção 

interessante economicamente a partir das premissas estabelecidas. 

 

7.2.1.1.4 Cenário com Isenção Total de ICMS para as Energias Alternativas e Custo fixo 

de Distribuição e Transmissão 

 Nesta parte montamos um cenário onde as energias alternativas supostamente teriam 

direito a isenção total do imposto ICMS, qual o valor final do kWh nestas condições.  

 

 Partindo novamente dos estudos da Consultoria Legislativa do Senado federal 

(premissa 7.1.1), mantendo a premissa de que os custos de transmissão e distribuição são os 

mesmos para as diversas fontes (cenário 7.2.2) e tendo como base o valor calculado para o 

MIX atual, como também os tributos e encargos calculados de acordo com as alíquotas da 

premissa 7.1.5.  Aplicando então, para o custo de geração, o preço de R$ 99,54/ MWh do 

último leilão da ANEEL pela energia eólica de 2011 e incluindo aqui a isenção de ICMS para 

as energias alternativas eólica e solar. A tabela abaixo mostra o novo perfil de custo R$/ kWh 

nestas condições: 

 

Tabela 35 - Calculo em reais do valor do kWh na conta de energia por fonte levando em consideração a 

isenção de ICMS para as energias alternativas e custos de transmissão e distribuição iguais para todas as 

fontes 

FONTE geração transm. distrib. financ. CIP ICMS PIS Encgs. SOMA 

MIX ATUAL 116,25 11,59 107,22 10,37 26,65 105,78 
19,4

4 21,01 418,32 

HIDROELÉTRICA GRANDE 95,04 11,59 107,22 8,48 24,14 95,82 17,61 19,03 378,94 
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HIDROELÉTRICA MÉDIA 110,31 11,59 107,22 9,84 25,95 102,99 18,93 20,46 407,29 

HIDROELÉTRICA PEQ. 125,58 11,59 107,22 11,21 27,76 110,16 20,24 21,88 435,64 

NUCLEAR 125,58 11,59 107,22 11,21 27,76 110,16 20,24 21,88 435,64 

BIOMASSA 150,09 11,59 107,22 13,39 30,66 121,66 22,36 24,16 481,13 

TERMO A GÁS NATURAL 151,74 11,59 107,22 13,54 30,85 
122,4

4 22,50 24,32 484,20 

TERMO A CARVÃO 181,01 11,59 107,22 16,15 34,31 136,18 25,03 27,05 538,54 

TERMO A ÓLEO COMBUST 340,49 11,59 107,22 30,39 53,18 211,05 38,78 41,92 834,61 

TERMO A ÓLEO DIESEL 396,85 11,59 107,22 35,41 59,85 237,51 43,64 47,17 939,24 

EÓLICA 99,54 11,59 107,22 15,85 25,43   18,55 20,05 298,22 

FOTOVOLTAICA 857,26 11,59 107,22 76,50 114,31   83,36 90,10 1340,34 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Gráfico 21 - Perfil em reais do valor do kWh na conta de energia por fonte, levando em consideração 

isenção de ICMS para as energias alternativas e custos de transmissão e distribuição iguais para todas as 

fontes 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Foram evidenciadas na próxima tabela apenas as fontes que achamos relevantes de 

acordo com seção anterior, no intuito de se fazer um comparativo mais específico: 

Tabela 36 - Calculo em reais do valor do kWh na conta de energia por fonte, levando em consideração 

isenção de ICMS para as energias alternativas e custos de transmissão e distribuição iguais para todas as 

fontes – evidenciando as fontes mais relevantes.  

FONTE geração transm. distrib. financ. CIP ICMS PIS Encgs. SOMA 

MIX ATUAL 116,25 11,59 107,22 10,37 26,65 105,78 
19,4

4 21,01 418,32 

HIDROELÉTRICA GRANDE 95,04 11,59 107,22 8,48 24,14 95,82 17,61 19,03 378,94 

TERMO A CARVÃO 181,01 11,59 107,22 16,15 34,31 136,18 25,03 27,05 538,54 

EÓLICA 99,54 11,59 107,22 15,85 25,43   18,55 20,05 298,22 

FOTOVOLTAICA 857,26 11,59 107,22 76,50 114,31   83,36 90,10 1340,34 
Fonte: Elaboração Própria. 
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Gráfico 22 - Perfil em reais do valor do kWh na conta de energia por fonte, levando em consideração 

isenção de ICMS para as energias alternativas e custos de transmissão e distribuição iguais para todas as 

fontes – evidenciando as fontes mais relevantes. 

 
  Fonte: Elaboração Própria. 

 

Conclue-se que neste cenário a energia eólica acabaria sendo  a mais econômica. É um 

cenário com possibilidades remotas de acontecer, pois alteraria diretamente nos níveis de 

arrecadação do Estado. Um outro fator, além da isenção do ICMS, que pode levar a esta 

sinalização é uma significativa queda no custo de geração da mesma, que pode na realidade 

ocorrer dentro de alguns anos. Destacamos também que, neste cenário, a energia solar ainda 

assim apresenta custo altíssimo, principalmente por conta da rubrica dos custos de geração. 

 

7.2.1.1.5 Quadro resumo geral dos custos totais por kW e do ICMS 

Para resumir tudo, segue abaixo tabela com os resultados totais reais dos custos dos 

diversos cenários acima expostos, segue um comparativo entre os mesmos: 

Tabela 37 - Quadro geral dos custos totais em R$  por kW dos cenários anteriores 

FONTE 
Cenário 
7.2.1.1.1 

Cenário  
7.2.1.1.2 

Cenário 
7.2.1.1.3 Cenário 7.2.1.1.4 

MIX ATUAL 418,32 418,32 418,32 418,32 

HIDROELÉTRICA GRANDE 342,00 378,94 378,94 378,94 

HIDROELÉTRICA MÉDIA 396,95 407,29 407,29 407,29 

HIDROELÉTRICA PEQ. 451,90 435,64 435,64 435,64 

NUCLEAR 451,90 435,64 435,64 435,64 

BIOMASSA 540,07 481,13 481,13 481,13 

TERMO A GÁS NATURAL 546,03 484,20 484,20 484,20 

TERMO A CARVÃO 651,36 538,54 538,54 538,54 

TERMO A ÓLEO COMBUST 1225,21 834,61 834,61 834,61 

TERMO A ÓLEO DIESEL 1428,02 939,24 939,24 939,24 

EÓLICA 639,06 532,20 399,16 298,22 
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FOTOVOLTAICA 3084,79 1794,00 1794,00 1340,34 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Gráfico 23 - Quadro Geral dos Custos Totais por kW dos Cenários Anteriores. 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Podemos verificar que ocorre uma queda razoável de valores para energia eólica e 

solar após a utilização dos custos fixos (transmissão e distribuição), do preço de custo de 

distribuição igual ao preço médio de venda no último leilão da ANEEL e da isenção de ICMS 

para as energias alternativas. Isto pode ser melhor visualizado no quadro percentual 

comparativo, levando em consideração todas fontes de energias de cada cenário em relação 

aos valores de custo do MIX atual. 

Tabela 38 - Percentual de variação dos diversos cenários com relação ao custo total  do MIX atual. 

FONTE 
Cenário 
7.2.1.1.1 

Cenário  
7.2.1.1.2 

Cenário 
7.2.1.1.3 

Cenário 
7.2.1.1.4 

MIX ATUAL 100% 100% 100% 100% 

HIDROELÉTRICA GRANDE 82% 91% 91% 91% 

HIDROELÉTRICA MÉDIA 95% 97% 97% 97% 

HIDROELÉTRICA PEQUENA 108% 104% 104% 104% 

NUCLEAR 108% 104% 104% 104% 

BIOMASSA 129% 115% 115% 115% 

TERMOELÉTRICA A GÁS NATURAL 131% 116% 116% 116% 

TERMOELÉTRICA A CARVÃO 
NACIONAL 156% 129% 129% 129% 

TERMOELÉTRICA A ÓLEO 
COMBUSTÍVEL 293% 200% 200% 200% 

TERMOELÉTRICA A ÓLEO DIESEL 341% 225% 225% 225% 
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EÓLICA 153% 127% 95% 71% 

FOTOVOLTAICA 737% 429% 429% 320% 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Depois das variações o valor da tarifa nas energias alternativas teve um decréscimo 

percentual altamente relevante. Podemos ver isto no gráfico abaixo: 

Gráfico 24 - Evolução  Percentual de variação dos diversos cenários com relação ao custo total  do 

MIX atual 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Abaixo segue o mesmo quadro comparativo de custos dos diversos cenários, agora 

relativos somente aos valores do ICMS: 

Tabela  39 - Quadro Geral em R$ do custo do ICMS por kW dos Cenários Anteriores 

FONTE 
ICMS 
7.2.1.1.1 

ICMS 
7.2.1.1.2 

ICMS 
7.2.1.1.3 

ICMS 
7.2.1.1.4 

MIX ATUAL             105,79              105,78              105,78              105,78       

HIDROELÉTRICA GRANDE              86,48                95,82                95,82                95,82       

HIDROELÉTRICA MÉDIA             100,38              102,99              102,99              102,99       

HIDROELÉTRICA PEQUENA             114,27              110,16              110,16              110,16       

NUCLEAR             114,27              110,16              110,16              110,16       

BIOMASSA             136,57              121,66              121,66              121,66       

TERMOELÉTRICA A GÁS NATURAL             138,08              122,44              122,44              122,44       

TERMOELÉTRICA A CARVÃO NACIONAL             164,71              136,18              136,18              136,18       

TERMOELÉTRICA A ÓLEO COMBUSTÍVEL             309,82              211,05              211,05              211,05       

TERMOELÉTRICA A ÓLEO DIESEL             361,11              237,51              237,51              237,51       

EÓLICA             161,60              134,58              100,94         

FOTOVOLTAICA             780,07              453,66              453,66         

Fonte: Elaboração Própria. 
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Para o ICMS, mantêm-se os percentuais calculados para os custos totais, exceto para o 

cenário 7.2.1.4 com a isenção do imposto: 

Tabela 40 - Percentual de variação dos diversos cenários com relação ao ICMS por kW do MIX atual. 

FONTE 
ICMS 
7.2.1.1.1 

ICMS 
7.2.1.1.2 

ICMS 
7.2.1.1.3 ICMS  7.2.1.1.4 

MIX ATUAL 100% 100% 100% 100% 

HIDROELÉTRICA GRANDE 82% 91% 91% 91% 

HIDROELÉTRICA MÉDIA 95% 97% 97% 97% 

HIDROELÉTRICA PEQUENA 108% 104% 104% 104% 

NUCLEAR 108% 104% 104% 104% 

BIOMASSA 129% 115% 115% 115% 

TERMOELÉTRICA A GÁS NATURAL 131% 116% 116% 116% 

TERMOELÉTRICA A CARVÃO 
NACIONAL 156% 129% 129% 129% 

TERMOELÉTRICA A ÓLEO 
COMBUSTÍVEL 293% 200% 200% 200% 

TERMOELÉTRICA A ÓLEO DIESEL 341% 225% 225% 225% 

EÓLICA 153% 127% 95% 0% 

FOTOVOLTAICA 737% 429% 429% 0% 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

7.2.1.2 Cenários com dados atuais - trabalhando gastos totais 

7.2.1.2.1 Cenários com dados atuais - trabalhando gastos totais de 2005 a 2010 - Eólica x 

Mix atual. 

Nesta seção foram construídas tabelas com dados atuais de 2005 a 2010 estabelecendo 

relação entre o custo total com o MIX atual e o custo total com uma hipotética substituição 

pela energia eólica. Primeiro foram estabelecidas as premissas que foram utilizadas. 

 

A primeira premissa é 7.1.7 em que estão calculados os custos totais do período 

referente aos balanços da COELCE (abaixo reproduzida). Sobre ela calculamos os  tributos e 

encargos considerando a premissa 7.1.5 (Calculo "por fora" dos encargos e tributos). Os 

resultados são os que segue nas tabelas: 

Tabela 41 - Coelce - custos do MIX rateados por MW comprados de 2005 a 2010 em R$ Mil 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

total custos em - R$ MIL 1.378.323,00 1.372.488,00 1.463.738,00 1.676.793,00 1.815.671,00 2.186.960,00 

Custo geração 689.683,00 714.966,00 815.939,00 882.853,00 1.059.736,00 1.120.861,00 

Custo Transmissão 87.098,00 68.753,00 62.144,00 71.063,00 134.299,00 123.904,00 

Custo Distribuição 601.542,00 588.769,00 585.655,00 722.877,00 621.636,00 942.195,00 

Qtde Comprada em MW 7.908.118,00 7.560.455,00 7.530.728,00 8.181.644,00 8.716.207,00 9.511.325,00 
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Rateio Custos em  R$ Mil/Mw             

Custo geraçao unitário R$ 87,21 R$ 94,57 R$ 108,35 R$ 107,91 R$ 121,58 R$ 117,84 

 Custo transmissão unitário R$ 11,01 R$ 9,09 R$ 8,25 R$ 8,69 R$ 15,41 R$ 13,03 

Custo distribuição unitário R$ 76,07 R$ 77,87 R$ 77,77 R$ 88,35 R$ 71,32 R$ 99,06 
Fonte: Elaboração Própria 

Tabela 42 - Tributos  e encargos incidentes e soma total do MIX - em R$ mil 

Ct. Real (MIX ) em R$ 
mil 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Ct.total (MIX) em R$ mil  1.378.323,00 1.372.488,00 1.463.738,00 1.676.793,00 1.815.671,00 2.186.960,00 

 ICMS  594.057,21 591.542,33 630.871,08 722.697,78 782.554,20 942.579,76 

 PIS COFINS  109.163,18 108.701,05 115.928,05 132.802,01 143.801,14 173.207,23 

 Encargos  117.984,45 117.484,97 125.295,97 143.533,48 155.421,44 187.203,78 

 CIP  149.685,88 149.052,20 158.961,95 182.099,72 197.181,87 237.503,86 

 Trib.e Enc.s/custo Real 
(MIX)  970.890,72 966.780,55 1.031.057,05 1.181.132,99 1.278.958,65 1.540.494,62 

 Soma Tot.Mix R$/mil    2.349.213,72    2.339.268,55    2.494.795,05    2.857.925,99    3.094.629,65    3.727.454,62  
Fonte: Elaboração Própria 

 

É preciso esclarecer que quando se refere à “soma total” estamos falando de custos 

(geração, transmissão, distribuição) mais encargos e tributos, ou seja, a soma total dos gastos 

despendidos. 

 

Como exposto, neste trabalho partiremos da mudança de 2005 a 2010 do perfil da 

matriz energética consumida no Estado do Ceará, verificar-se-á qual repercussão nos custos 

totais teria uma hipotética mudança do perfil de nossa matriz energética com a troca do MIX 

atual pela energia eólica. Qual o impacto econômico teria sobre os custos da COELCE? Qual 

a variação dos tributos e encargos neste caso? 

 

Primeiro foram calculados os custos com a matriz eólica, sua base: 

1) Os valores negociados em leilão da ANEEL (premissa 7.1.3) de 2005 a 2010 para o 

custo de geração de energia eólica neste período. 

2) Os custos de transmissão e distribuição e as quantidades de energia compradas de 

2005 a 2010, dos balanços da COELCE  que têm relação com a premissa 7.1.7 (custo 

do MIX). 

3) Os valores do Estudo da Consultoria do Senado Federal dos percentuais dos tributos e 

encargos - premissa 7.1.5, para se calcular o valor dos mesmos. 
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Tabela 43 - Custo total COELCE com matriz individual eólica e seus custos de geração  a partir dos 

valores negociados em leilões ANEEL de 2005 a 2010. 

Custo Eólica             

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

total custos em - R$ MIL 2.458.397,73 2.349.476,22 2.004.685,57 2.029.368,24 2.028.501,22 2.305.234,42 

Custo geração 1.769.757,73 1.691.954,22 1.356.886,57 1.235.428,24 1.272.566,22 1.239.135,42 

Custo Transmissão 87.098,00 68.753,00 62.144,00 71.063,00 134.299,00 123.904,00 

Custo Distribuição 601.542,00 588.769,00 585.655,00 722.877,00 621.636,00 942.195,00 

Qtde Comprada em MW 7.908.118,00 7.560.455,00 7.530.728,00 8.181.644,00 8.716.207,00 9.511.325,00 

Rateio Custos em  R$ Mil/Mw             

Custo geraçao unitário R$ 223,79 R$ 223,79 R$ 180,18 R$ 151,00 R$ 146,00 R$ 130,28 

 Custo transmissão unitário R$ 11,01 R$ 9,09 R$ 8,25 R$ 8,69 R$ 15,41 R$ 13,03 

Custo distribuição unitário R$ 76,07 R$ 77,87 R$ 77,77 R$ 88,35 R$ 71,32 R$ 99,06 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Então, foi construída uma tabela em que, a partir dos custos totais, foram calculados os 

tributos e encargos incidentes sobre os mesmos: 

Tabela 44 - Tributos e encargos incidentes e soma total matriz eólica - em R$ mil 

Ct. Eólica em R$ mil 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ct.Eólica em R$ mil 2.458.397,73 2.349.476,22 2.004.685,57 2.029.368,24 2.028.501,22 2.305.234,42 

ICMS 1.059.569,42 1.012.624,25 864.019,48 874.657,71 874.284,03 993.556,04 

PIS COFINS 194.705,10 186.078,52 158.771,10 160.725,96 160.657,30 182.574,57 

Encargos 210.438,85 201.115,16 171.601,08 173.713,92 173.639,70 197.328,07 

CIP 266.981,99 255.153,12 217.708,85 220.389,39 220.295,23 250.348,46 

Trib.e Enc.s/custo Eólica 1.731.695,36 1.654.971,05 1.412.100,52 1.429.486,99 1.428.876,26 1.623.807,13 

Soma Total Eólica em 
R$/mil 4.190.093,09 4.004.447,28 3.416.786,09 3.458.855,24 3.457.377,48 3.929.041,55 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Partindo dos valores acima, foram confrontados os resultados das duas fontes em 

gráficos comparativos evidenciando a evolução da  diferença da valores no período estudado. 

 

De acordo com os gráficos abaixo os gastos mix atual x eólica  estão com os valores 

cada vez mais próximos, pois a diferença diminui ano a ano. O que pode ser visualisado  

melhor na tabela 45 abaixo, que demonstra a diferença entre os custos e tributos das duas 

matrizes base. 
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Gráfico 25 - Comparativo MIX x eólica  em R$ Mil – custos  

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 26  -  Comparativo MIX x eólica  em R$ Mil  – somas totais 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 27 - Comparativo MIX x Eólica  em R$ Mil – tributos e encargos incidentes 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 28  -  Comparativo MIX x Eólica  em R$ Mil – ICMS  

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 Tabela 45 - Diferenças 2005-2010 custos MIX x eólica – em R$ Mil 

Diferenças em R$ MIL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Difer. Custos  Eólica-MIX 1.080.074,73 976.988,22 540.947,57 352.575,24 212.830,22 118.274,42 

Difer. Trib.Enc.Eólica-MIX 760.804,64 688.190,51 381.043,47 248.354,00 149.917,61 83.312,50 

Difer. ICMS Enc.Eólica-
MIX 465.512,21 421.081,92 233.148,40 151.959,93 91.729,83 50.976,28 

Difer. Soma Eólica-MIX 1.840.879,37 1.665.178,73 921.991,04 600.929,25 362.747,83 201.586,92 

Diferenças em 
percentuais (eol÷MIX)-1       

% Diferença s/Custos 78,36% 71,18% 36,96% 21,03% 11,72% 5,41% 

% Diferença s/Trib.e Enc. 78,36% 71,18% 36,96% 21,03% 11,72% 5,41% 

% Diferença s/ Soma Total 78,36% 71,18% 36,96% 21,03% 11,72% 5,41% 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 Os percentuais de diferença são os mesmos para custos, tributos e total, pois os 

tributos incidem sobre os custos. Qualquer aumento percentual nos custos irá ter efeito 

proporcional no outro, e como a soma é justamente a adição dos dois, também irá variar no 

mesmo percentual.  

 

Abaixo seguem gráficos da evolução das diferenças ano a ano nas rubricas soma total 

e ICMS, e logo se vê que estão se aproximando: 

Gráfico 29 - Diferenças 2005a a 2010 soma MIX x eólica – em R$ Mil 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 30 - Diferenças 2005 a 2010 ICMS MIX x eólica – em R$ Mil 

 
    Fonte: Elaboração Própria 

 

7.2.2 Cenários com projeções de 2011 a 2016  

Nesta parte, foram construídos cenários para períodos futuros durante o intervalo de 

anos de 2011 a 2016.  

 

Inicialmente, na próxima seção, foram estimados valores de diferenças de custos de 

geração unitários da energia eólica e do MIX  através de metodologia econométrica.  

 

Na seção posterior, estes valores estimados foram utilizados para cálculo em âmbito 

global dos custos e demais tributos e impostos incidentes sobre o fornecimento de energia.  

 

7.2.2.1 Estimativa da diferença entre custo de geração da energia eólica e o do MIX 2011 

a 2016. 

 Nesta seção foi utilizada metodologia econométrica de regressão linear simples para 

prever a sensibilidade da variação do custo de geração da eólica em relação ao custo de 

geração do mix atual no período 2011 a 2016. A variável dependente é o log da diferença, 

entre custo de geração do mix atual e custo de geração da eólica. As variáveis independentes 

são: ano e quantidade de energia eólica gerada.  

 

No modelo foi efetuada a regressão linear do ln (logaritmo natural) das variáveis 

independentes por conta dos custos variarem inversamente ao tempo e a quantidade gerada 

(quando um aumenta o outro diminui), todavia não na mesma proporção e quantidade. 

Primeiro foi elaborada a tabela da situação atual de acordo com dados selecionados 
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anteriormente na seção 7.1, que estabelece as premissas dos modelos. Cada significado do 

nome abreviado na tabela, sua unidade de medida e sua correspondente premissa são os 

seguintes: 

 

Custo de geração da energia eólica  - Cteol , R$/kW, premissa 7.1.3 

Custo de geração do MIX - Ctger, R$/kW, premissa 7.1.7 

Quantidade de Energia Eólica Gerada no Ceará - Greol, MW, premissa 7.1.4 

     Tabela 46 -  Valores levantados da situação atual  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  Fonte: Elaboração Própria 

 

A partir daí definiu-se a equação que foi utilizada na regressão, como disposto acima 

foi utilizado um modelo com logarítmico natural, o mesmo é o que segue: 

 

Ln (cteol – ctger) = greol + ano 

cteol – ctger = e β1*ano + β2*greol 

 

O modelo refere-se à diferença de custo entre a energia eólica e o MIX atual, em 

função  inversa do decorrer dos anos e da quantidade produzida de energia eólica. O modelo 

foi estimado no software STATA de acordo com os dados da tabela e o resultado é o seguinte: 

   

 

ano grEol ctger cteol

2005 17,00 87,21

2006 17,00 94,57 223,79

2007 17,00 108,35 180,18

2008 122,00 107,91 151

2009 310,00 121,58 146

2010 519,00 117,84 130,28

2011 519,00 99,54

2012 1060,40

2013 1192,00

2014 1488,70

2015 1488,70

2016 1816,70

2017
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Ilustração 8 – Regressão software STATA 
 . regress lny ano  greol, noconstant 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       5 

-------------+------------------------------           F(  2,     3) =  379.12 

       Model |  72.3442841     2  36.1721421           Prob > F      =  0.0002 

    Residual |  .286232541     3  .095410847           R-squared     =  0.9961 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9934 

       Total |  72.6305166     5  14.5261033           Root MSE      =  .30889 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         lny |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         ano |   .0022514   .0000983    22.91   0.000     .0019386    .0025642 

       greol |  -.0040502    .000715    -5.66   0.011    -.0063257   -.0017747 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

onde y = cteol-ctger 

Fonte: Software Stata. 

 Os coeficientes estimados β1 e β2 da regressão são .0022514 e -.0040502.  Considera-

se que o modelo foi adequado e que a estimativa é representativa, uma vez que se obteve para 

R2 ajustado o valor de 0,9934 e que as estatísticas T para ambos os coeficientes das variáveis 

dependentes apontam para P-valores abaixo de 0,05; ou seja, são estatisticamente 

significantes a 5%. A tabela com os valores estimados é a que segue abaixo: 

Tabela 47 - Estimativas calculadas pelo modelo econométrico  

ano estim(cteol-ctger) Ln(cteol-ctger) Int.Conf 95% 

2005 85,21723       

2006 85,40930       

2007 85,60181       

2008 56,07482       

2009 26,24566 3,2675006 1,93368 4,60132 

2010 11,28258 2,4232602 0,61355 4,23297 

2011 11,30801 2,4255116 0,61549 4,23554 

2012 1,26489 0,23498472 -2,80731 3,27728 

2013 0,74396 -0,2957702 -3,63783 3,04629 

2014 0,22420 -1,49521314 -5,51273 2,52230 

2015 0,22471 -1,49296174 -5,51079 2,52487 

2016 0,05966 -2,81917594 -7,58368 1,94533 
  Fonte: Elaboração Própria 

 

De acordo com a tabela, observa-se que quanto maior a quantidade produzida menor 

será o custo de geração daquela fonte de energia, estreitando mais ainda a diferença em 

valores com relação ao custo de geração do MIX no período. Constata-se que a partir de 2012 

a previsão de modelo proposta neste trabalho aponta para a convergência entre custo de 

geração da energia eólica e custo do MIX, posto que o intervalo de confiança a 95% da 

predição (ln (cteol- ctger)) contém o zero a partir daquele ano. 
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A tabela abaixo e o gráfico posterior apresentam os resultados com custo hipotético de 

geração do mix fixo no valor de R$ 100,00 durante todo o intervalo de tempo de 2005 e 2016: 

Tabela  48 - Custo hipotético geração eólica x custo MIX 

ano 
estimativa de 
(cteol-ctger) ctger cteol 

2005 85,21723 100,00 185,21723 

2006 85,40930 100,00 185,40930 

2007 85,60181 100,00 185,60181 

2008 56,07482 100,00 156,07482 

2009 26,24566 100,00 126,24566 

2010 11,28258 100,00 111,28258 

2011 11,30801 100,00 111,30801 

2012 1,26489 100,00 101,26489 

2013 0,74396 100,00 100,74396 

2014 0,22420 100,00 100,22420 

2015 0,22471 100,00 100,22471 

2016 0,05966 100,00 100,05966 
  Fonte: Elaboração Própria 

 

Abaixo se tem o gráfico relativo à tabela: 

Gráfico  31 - Custo hipotético geração eólica x custo MIX  

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

7.2.2.2 Cenário global com alteração na parcela da participação das energias 

alternativas na matriz energética do Ceará de 2011 a 2016. 

 Nesta seção foi trabalhada mudança hipotética para o período de 2011 a 2016 do perfil 

de nossa matriz energética com comparativo entre o MIX atual versus a energia eólica. 

Calculando os valores globais de custos e tributos/encargos. Qual o impacto econômico teria 

sobre os custos totais da COELCE ? Qual a variação dos tributos e encargos neste caso? 
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Tem-se como base: 

1) A matriz gerada e não a consumida, imaginando que tudo o que é produzido aqui é 

consumido dentro de nosso próprio estado. 

2) As quantidades de energia compradas de 2011 a 2016 estimadas na premissa 

7.1.10. 

3) Utilizar como base fixa dos custos do MIX para os anos de 2011 a 2016 os valores 

dos custos unitários de geração, transmissão e distribuição do MIX de 2010  

(premissa 7.1.6). 

4)  A aplicação da diferença (cteol-ctger) estimada pelo modelo econométrico que foi 

desenvolvido no cenário 7.2.2.1, aplicada ano a ano sobre custo unitário de 

“geração” do MIX fixado no item 3 anterior. Calculando-se com isto os custos 

unitários de geração da energia eólica de 2011 a 2016. 

5) Manter fixos e também como base para o período de 2011 a 2016 para a energia 

eólica os outros custos unitários de transmissão e distribuição do MIX de 2010, da 

premissa 7.1.6. 

6) A premissa 7.1.5 com cálculo “por fora" dos encargos e tributos. 

 

Um detalhe: quando referirmo-nos a “soma total” estamos falando de custos (geração, 

transmissão, distribuição) mais encargos e tributos, ou seja, a soma total dos gastos 

despendidos.O cenário dos custos do MIX de 2011 a 2016 é o que segue na tabela abaixo: 

 

Tabela 49 - Custos do MIX de 2011 a 2016 - fixando valores de 2010 e quantidades da premissa 7.1.10  – 

em R$ mil 

Custos MIX              

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

total custos em - R$ MIL 2.314.781,78 2.433.878,40 2.553.895,40 2.682.563,92 2.815.098,03 2.952.602,16 

Custo geração 1.186.372,23 1.247.411,65 1.308.922,77 1.374.867,98 1.442.794,38 1.513.268,01 

Custo Transmissão 131.145,85 137.893,36 144.693,02 151.982,84 159.491,67 167.282,08 

Custo Distribuição 997.263,70 1.048.573,39 1.100.279,60 1.155.713,10 1.212.811,98 1.272.052,07 

Qtde Comprada em MW 10.067.235,72 10.585.199,77 11.107.166,63 11.666.759,94 12.243.165,06 12.841.185,38 

Rateio Custos em  R$ 
Mil/Mw             

Custo geraçao unitário R$ 117,84 R$ 117,84 R$ 117,84 R$ 117,84 R$ 117,84 R$ 117,84 

 Custo transmissão unitário R$ 13,03 R$ 13,03 R$ 13,03 R$ 13,03 R$ 13,03 R$ 13,03 

Custo distribuição unitário R$ 99,06 R$ 99,06 R$ 99,06 R$ 99,06 R$ 99,06 R$ 99,06 
 Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 50 - Tributos e encargos incidentes e soma total do MIX 2011 a 2016  - em R$ mil 

Estimativa MIX 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Ct.total (MIX) em R$ mil    2.314.781,78    2.433.878,40    2.553.895,40    2.682.563,92    2.815.098,03    2.952.602,16  

 ICMS       997.670,95    1.049.001,59    1.100.728,92    1.156.185,05    1.213.307,25    1.272.571,53  

 PIS COFINS       183.330,72       192.763,17       202.268,52       212.459,06       222.955,76       233.846,09  

 Encargos       198.145,32       208.339,99       218.613,45       229.627,47       240.972,39       252.742,75  

 CIP       251.385,30       264.319,19       277.353,04       291.326,44       305.719,65       320.652,60  

 Trib.e Enc.s/MIX em R$ mil    1.630.532,29    1.714.423,95    1.798.963,92    1.889.598,03    1.982.955,05    2.079.812,96  

 Soma total (Mix) em R$ mil    3.945.314,07    4.148.302,35    4.352.859,31    4.572.161,95    4.798.053,08    5.032.415,13  

Fonte: Elaboração Própria 

 

Foi construído de acordo com as premissas pré-estabelecidas, um cenário de custos 

globais da energia eólica, levando em consideração a diferença entre os custos de geração 

unitários dela e do MIX (estim (cteol-ctger)), calculada ano a ano na seção 7.2.2.1, como 

também a evolução da energia comprada pela COELCE de 2011 a 2016 da seção 7.1.10.  

Tabela 51 - Custos Eólica de 2011 a 2016  considerando diferenças da seção 7.2.2.1 e  quantidades 

da premissa 7.1.10 – em R$ mil 

Estimativa Custo Eólica             

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

total custos em - R$ MIL 2.428.622,18 2.447.267,51 2.562.158,68 2.685.179,61 2.817.849,19 2.953.367,50 

Custo geração 1.300.212,64 1.260.800,76 1.317.186,06 1.377.483,67 1.445.545,54 1.514.033,35 

Custo Transmissão 131.145,85 137.893,36 144.693,02 151.982,84 159.491,67 167.282,08 

Custo Distribuição 997.263,70 1.048.573,39 1.100.279,60 1.155.713,10 1.212.811,98 1.272.052,07 

Qtde Comprada em 
MW 10.067.235,72 10.585.199,77 11.107.166,63 11.666.759,94 12.243.165,06 12.841.185,38 

Rateio Custos em  R$ 
Mil/Mw       

Custo geraçao unitário R$ 129,15 R$ 119,11 R$ 118,59 R$ 118,07 R$ 118,07 R$ 117,90 

 Custo transmissão 
unitário R$ 13,03 R$ 13,03 R$ 13,03 R$ 13,03 R$ 13,03 R$ 13,03 

Custo distribuição 
unitário R$ 99,06 R$ 99,06 R$ 99,06 R$ 99,06 R$ 99,06 R$ 99,06 

       
Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 52 - Tributos e encargos incidentes e soma total eólica 2011 a 2016 - em R$ mil 

Estimativa Eólica 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Ct.total 
Eólica  em R$ mil    2.428.622,18    2.447.267,51    2.562.158,68    2.685.179,61    2.817.849,19    2.953.367,50  

 ICMS    1.046.736,16    1.054.772,30    1.104.290,39    1.157.312,41    1.214.493,00    1.272.901,39  

 PIS COFINS       192.346,88       193.823,59       202.922,97       212.666,23       223.173,66       233.906,71  

 Encargos       207.890,06       209.486,10       219.320,78       229.851,37       241.207,89       252.808,26  

 CIP       263.748,37       265.773,25       278.250,43       291.610,51       306.018,42       320.735,71  

 Trib.e Enc.s/Eólica em R$ mil    1.710.721,47    1.723.855,24    1.804.784,58    1.891.440,52    1.984.892,97    2.080.352,07  

 Soma total Eólica em R$ mil    4.139.343,65    4.171.122,75    4.366.943,26    4.576.620,13    4.802.742,16    5.033.719,56  
Fonte: Elaboração Própria 
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Seguem gráficos com os valores de evolução englobando as duas fontes (MIX e 

eólica),  no período de 2011 a 2016: 

Gráfico 32 - Comparativo MIX x Eólica  em R$ Mil – custo total  2011 a 2016 

 

   Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 33  - Comparativo MIX x eólica  em R$ Mil  – soma total 2011 a 2016 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 34 - Comparativo MIX x eólica  em R$ Mil – tributos e encargos 2011 a 2016 

 

    Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 35 - Comparativo MIX x eólica  em R$ Mil – ICMS  2011 a 2016 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Pode-se perceber que os custos totais são crescentes com o passar dos anos, 

independentemente da matriz energética. Isto se deve ao aumento de quantidade de energia 

comprada e consumida. 

 

Outro detalhe é que de acordo com os gráficos, verifica-se que, nesta escala, os custos 

estão se aproximando, sendo a diferença quase imperceptível a partir do segundo ano. 

 

É preciso então fazer um levantamento mais acurado, levando em conta apenas a 

diferença. Com isto, foi feita comparação entre os custos, a qual estão presentes na tabela 

abaixo: 

Tabela 53 - Diferenças 2011-2016 custos MIX x eólica – em R$ Mil 

Diferenças em R$ MIL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Difer. Custos  Eólica-MIX   113.840,40       13.389,11         8.263,29         2.615,69         2.751,16            765,33  

Difer. Trib.Enc.Eólica-MIX      80.189,18         9.431,29         5.820,66         1.842,49         1.937,92            539,10  

Difer. ICMS Enc.Eólica-MIX      49.065,21         5.770,71         3.561,48         1.127,36         1.185,75            329,86  

Difer. Soma Eólica-MIX   194.029,58       22.820,40       14.083,95         4.458,18         4.689,08         1.304,44  

Diferenças em percentuais             

% Diferença s/Custos 4,92% 0,55% 0,32% 0,10% 0,10% 0,03% 

% Diferença s/Trib.e Enc. 4,92% 0,55% 0,32% 0,10% 0,10% 0,03% 

% Diferença s/ Total 4,92% 0,55% 0,32% 0,10% 0,10% 0,03% 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Segue abaixo gráficos com diferenças encontradas: 
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Gráfico 36 - Diferenças 2011a 2016 soma MIX x eólica – em R$ Mil 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 37 - Diferenças 2011 a 2016 ICMS MIX x eólica – em R$ Mil 

 
    Fonte: Elaboração Própria 

 

Analisando os resultados nas tabelas, verifica-se que, de acordo com as diferenças 

aplicadas entre os custos unitários de geração do MIX e de energia eólica, a repercussão nos 

valores totais absolutos de custos e tributos da distribuidora estadual COELCE estão  

diminuindo com o decorrer dos períodos. Mesmo que para uma diferença em percentual 

pequena, o valor absoluto seja relevante.  

Apresentando valores relativos decrescentes, corroborando com o que foi estimado no 

modelo 7.2.2.1. o impacto sobre os custos, tributos e encargos até 2016 seriam maiores para 

no caso de implantação da energia eólica como fonte de consumo em substituição ao MIX, 

todavia com esta diferença decrescente de ano a ano.  

 

Só a longo prazo este teria uma queda relevante com o valor absoluto se aproximando 

de zero, porém o valor relativo já em 2016 está bem próximo deste. Observe a tabela abaixo: 
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Gráfico 38 - Diferenças 2011-2016 soma MIX x eólica – em R$ Mil 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

7.2.2.3 Cenário de gastos gerais globais da energia consumida com alteração da 

arrecadação do ICMS no Ceará de acordo com a isenção dada às energias alternativas e 

o aumento da participação destas na matriz energética. 

  Nesta seção foi montado cenário caso a extensão dos benefícios às empresas 

produtoras de energia eólica e solar seja dada às distribuidoras, premissa 7.1.2, trabalhada no 

cenário 7.2.1.4.  

 

 As premissas que foram utilizadas no cenário anterior também foram aplicadas aqui. O 

que muda é a isenção de ICMS sobre a energia eólica, excluindo-se então os valores relativos 

a este imposto na tabela de apuração dos gastos totais da fonte eólica, exposto pela tabela 55: 

Tabela 54 - Custos do MIX 2011 a 2016 - fixando valores de 2010 e quantidades da premissa 

7.1.10 – em R$ mil 

Estimativa MIX 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Ct.total (MIX) em R$ mil    2.314.781,78    2.433.878,40    2.553.895,40    2.682.563,92    2.815.098,03    2.952.602,16  

 ICMS       997.670,95    1.049.001,59    1.100.728,92    1.156.185,05    1.213.307,25    1.272.571,53  

 PIS COFINS       183.330,72       192.763,17       202.268,52       212.459,06       222.955,76       233.846,09  

 Encargos       198.145,32       208.339,99       218.613,45       229.627,47       240.972,39       252.742,75  

 CIP       251.385,30       264.319,19       277.353,04       291.326,44       305.719,65       320.652,60  

 Trib.e Enc.s/MIX em R$ mil    1.630.532,29    1.714.423,95    1.798.963,92    1.889.598,03    1.982.955,05    2.079.812,96  

 Soma total (Mix) em R$ mil    3.945.314,07    4.148.302,35    4.352.859,31    4.572.161,95    4.798.053,08    5.032.415,13  
Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 55 -  Tributos e encargos incidentes e Soma Total Eólica 2011 a 2016 - em R$ mil – com isenção de 

ICMS 

 

Estimativa Eólica 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Ct.total Eólica em R$ mil    2.428.622,18    2.447.267,51    2.562.158,68    2.685.179,61    2.817.849,19    2.953.367,50  

 ICMS                        -                          -                          -                          -                          -                          -    

 PIS COFINS       192.346,88       193.823,59       202.922,97       212.666,23       223.173,66       233.906,71  
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 Encargos       207.890,06       209.486,10       219.320,78       229.851,37       241.207,89       252.808,26  

 CIP       263.748,37       265.773,25       278.250,43       291.610,51       306.018,42       320.735,71  

 Trib.e Enc.s/Eólica em R$ mil       663.985,31       669.082,94       700.494,18       734.128,11       770.399,97       807.450,67  

 Soma total Eólica em R$ mil    3.092.607,49    3.116.350,45    3.262.652,87    3.419.307,72    3.588.249,16    3.760.818,17  
Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 39 - Comparativo MIX x Eólica  em R$ Mil – custo total  2011 a 2016 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 40 - Comparativo MIX x Eólica  em R$ Mil – tributos e encargos  2011 a 2016 -  

 
   Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 41 - Comparativo MIX x Eólica  em R$ Mil – ICMS  2011 a 2016  

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 42 - Comparativo MIX x Eólica  em R$ Mil – Soma Total  2011 a 2016   

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 Vê-se nos gráficos que, com a isenção do ICMS, tanto os valores dos tributos e 

encargos, como da soma total apresentam uma diferença de magnitude absoluta relevante 

entre o MIX e a eólica. 

Tabela 56 - Diferenças 2011-2016 custos MIX x eólica – em R$ Mil com isenção de ICMS 

Diferenças em R$ MIL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Difer. Custos  Eólica-MIX 113.840,40 13.389,11 8.263,29 2.615,69 2.751,16 765,33 

Difer. Trib.Enc.Eólica-MIX -    966.546,98 -1.045.341,01 -1.098.469,73 -1.155.469,92 -1.212.555,08 -1.272.362,29 

Difer. ICMS Enc.Eólica-MIX -    997.670,95 -1.049.001,59 -1.100.728,92 -1.156.185,05 -1.213.307,25 -1.272.571,53 

Difer. Soma Eólica-MIX -    852.706,58 -1.031.951,89 -1.090.206,45 -1.152.854,23 -1.209.803,92 -1.271.596,96 

Diferenças em percentuais       

% Diferença s/Custos 4,92% 0,55% 0,32% 0,10% 0,10% 0,03% 

% Diferença s/Trib.e Enc. -59,28% -60,97% -61,06% -61,15% -61,15% -61,18% 

% Diferença s/ Soma Total -21,61% -24,88% -25,05% -25,21% -25,21% -25,27% 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Abaixo segue dois gráficos com a evolução em valor absoluto da diferença entre as 

fontes: 

Gráfico 43 - Diferenças 2011-2016 soma MIX x Eólica – em R$ Mil com isenção de ICMS 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 44 - Diferenças 2011-2016 soma MIX x Eólica – em R$ Mil com isenção de ICMS 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

As diferenças verificadas são negativas e crescentes. À medida do passar do tempo há 

um maior o valor da queda das mesmas,  pois o ICMS tem uma representatividade muito 

grande no resultado global, como também as quantidades compradas vêm crescendo a medida 

do tempo. A sua isenção fará com que os tributos, encargos e a soma total tenham uma queda 

negativa sempre crescente aumentando a diferença percentual com relação aos valores do 

MIX . 

 

 Nesta situação verifica-se o quanto  é significativo o valor debitado em conta gráfica 

do ICMS da distribuidora estadual COELCE. Refletindo também num valor de alta monta 

recolhido pela mesma junto ao Governo do Estado do Ceará mês a mês. A queda na 

arrecadação seria demasiadamente representativa. Haveria uma diferença em torno 60% ao 

ano no total de débitos de tributos e encargos, e em valores uma queda estimada do débito em 

torno de 1 bilhão por mês para o Estado.  

 

Analisando a situação pensa-se ser uma hipótese quase improvável que esta situação 

venha a ocorrer na realidade, pois seriam por demais danosas estas perdas para a arrecadação. 

 

7.2.2.4. Quadro resumo geral das diferenças totais em reais e em percentuais dos 

cenários com projeções futuras. 

 

Tabela 57 - Quadro resumo geral das diferenças totais em R$ 

Diferenças em R$ MIL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Difer. Custos  Eólica-MIX 113.840,40 13.389,11 8.263,29 2.615,69 2.751,16 765,33 

Difer. Trib.Enc.Eólica-MIX 80.189,18 9.431,29 5.820,66 1.842,49 1.937,92 539,10 
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Difer. ICMS Enc.Eólica-
MIX 49.065,21 5.770,71 3.561,48 1.127,36 1.185,75 329,86 

Difer. Soma Eólica-MIX 194.029,58 22.820,40 14.083,95 4.458,18 4.689,08 1.304,44 

Diferenças em R$ MIL 
com isenção de ICMS       

Difer. Custos  Eólica-MIX 113.840,40 13.389,11 8.263,29 2.615,69 2.751,16 765,33 

Difer. Trib.Enc.Eólica-MIX -    966.546,98 -1.045.341,01 -1.098.469,73 -1.155.469,92 -1.212.555,08 -1.272.362,29 

Difer. ICMS Enc.Eólica-
MIX -    997.670,95 -1.049.001,59 -1.100.728,92 -1.156.185,05 -1.213.307,25 -1.272.571,53 

Difer. Soma Eólica-MIX -    852.706,58 -1.031.951,89 -1.090.206,45 -1.152.854,23 -1.209.803,92 -1.271.596,96 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 45 - Resumo geral das diferenças totais em Reais de 2011 a 2016 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Em escala principal: Diferença s/Trib.e Enc. c/isenção de ICMS, Diferença ICMS. c/isenção de ICMS,  

Diferença s/ Soma Total. c/isenção de ICMS. 

Em escala secundária: Diferença s/Custos, Diferença ICMS, Diferença s/Trib.e Enc., Diferença s/ Soma 

Total, Diferença s/Custos c/isenção de ICMS. 

 

Tabela  58 - Quadro resumo geral das diferenças totais em percentuais  de 2011 a 2016 

Diferenças em percentuais 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% Diferença s/Custos 4,92% 0,55% 0,32% 0,10% 0,10% 0,03% 

% Diferença s/Trib.e Enc. 4,92% 0,55% 0,32% 0,10% 0,10% 0,03% 

% Diferença s/ Total 4,92% 0,55% 0,32% 0,10% 0,10% 0,03% 
Diferenças em percentuais 
com isenção de ICMS       

% Diferença s/Custos 4,92% 0,55% 0,32% 0,10% 0,10% 0,03% 

% Diferença s/Trib.e Enc. -59,28% -60,97% -61,06% -61,15% -61,15% -61,18% 

% Diferença s/ Soma Total -21,61% -24,88% -25,05% -25,21% -25,21% -25,27% 
Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 46 - Resumo geral das diferenças totais em percentuais  de 2011 a 2016 

 

   Fonte: Elaboração Própria 

Em escala principal: % Diferença s/Trib.e Enc. c/isenção de ICMS, % Diferença s/ Soma Total. c/isenção 

de ICMS 

Em escala secundária: % Diferença s/Custos, % Diferença s/Trib.e Enc., % Diferença s/ Soma Total, % 

Diferença s/Custos c/isenção de ICMS 
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8. Conclusão 

 

 As energias alternativas são opções relevantes para o futuro. O fator ecológico e, por 

conseguinte, o social, são pontos essenciais da necessidade de sua incorporação à matriz 

energética nacional.  

 

 Atualmente, nossa matriz nacional é composta basicamente por energias não 

renováveis e que causam prejuízos ao meio ambiente como as hidroelétricas e termelétricas. 

O tempo urge e a necessidade da mudança de perfil é latente. 

 

Em grande abundância em nosso país e, principalmente, no Estado do Ceará as 

energias alternativas eólica e solar são opções que se encaixam em todo o contexto de 

desenvolvimento estadual. Os preços de implementação ainda são altos, principalmente a 

solar, porém, de acordo com nosso estudo, os mesmos vêm baixando gradativamente e há 

grande possibilidade dos custos de geração da fonte eólica chegar aos valores do MIX atual. 

 

A energia solar provavelmente será a opção mais vantajosa num futuro, pois ainda os 

custos são muito altos. Com as Smart Grids e a possibilidade de investimentos do setor 

público e privado, pessoas poderão gerar energia em sua própria residência e comercializar o 

excesso não utilizado.  

 

Sabe-se que o sol é fonte inesgotável no Estado do Ceará. Apesar do período de 

chuvas, em que a intensidade e quantidade tendem a diminuir, este ainda é menos inconstante 

que os ventos, que além de terem maior incidência em determinados períodos, também são 

maiores em volume em determinadas regiões do Ceará, principalmente próximo ao litoral, o 

que não ocorre com o sol, que tem uma distribuição física mais uniforme. Porém, ainda é 

muito discreta a participação da energia solar e só no ano de 201  conseguiu-se inaugurar um 

parque com capacidade de 1MW. 

 

 A quantidade de energia eólica tem alcançado patamares elevados na matriz de 

geração cearense, chegando a mais de 30% do total, com 594 MW em 2010. A tendência é 

que seja ainda mais representativa com a inauguração de alguns parques chegando a 1488 

MW em 2014. O consumo do Estado, hoje, gira em torno de 1000 MW e estima-se consumo 

médio em torno de 1330 MW para 2013. Assim sendo, em breve o mesmo poderia ser auto-
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suficiente só com o consumo da matriz eólica, ainda podendo negociar o excedente. Porém,  

apenas uma pequena porcentagem (de 1%) de energia eólica é hoje consumida no Estado do 

Ceará, isto de acordo com dados dos últimos contratos de compra de energia da COELCE. 

 

Uma perspectiva futura do custo de geração para energia eólica com relação ao do 

MIX ser menor não é descartada, repercutindo nas rubricas de tributos e encargos da 

distribuidora e, por conseguinte, no custo total. 

 

Chegando-se então, aos seguintes questionamentos: num momento futuro, a alteração 

da matriz energética, incluindo as energias alternativas e sua desoneração por conta de 

geração em maior escala, será favorável ao governo ou a distribuidora estadual? E que ganhos 

ou perdas a sociedade teria neste processo? 

 

O que se estabelece em nosso trabalho é apenas uma tendência que sinaliza nele a 

diminuição gradativa de custos (unitários) da energia alternativa eólica em relação ao MIX 

atual comprado pela COELCE, não descartando a hipótese destes custos em determinado 

momento futuro alcançarem patamares unitários abaixo dos do MIX atual. 

 

Todavia, com o crescimento da economia, a quantidade consumida de energia tenderá 

a ser maior e a necessidade de ampliação de parques de geração é eminente. Neste caso, as 

energias alternativas são uma opção futura de baixos custos como também favoráveis ao meio 

ambiente. 

 

Cabe ressaltar que, de acordo com o modelo comprova-se hipoteticamente isto, com o 

aumento da quantidade consumida o governo tenderá a arrecadar mais, ou seja, ele será 

favorecido pelo total consumido pela população e comprado pela distribuidora. Resumindo: 

sua arrecadação não deixará de ser crescente. 

 

Por conta do aumento da quantidade de energia eólica gerada, os custos de geração 

tendem a cair com o tempo, chegando próximo aos custos do MIX atual de consumo, e 

tendendo a se estabilizar, não descartando a hipótese de que, num futuro quem sabe, esta não 

esteja ainda mais barata que o MIX atual. Isto poderá ter impacto direto na arrecadação 

estadual caso seja, no futuro, consumida toda ou em alta quantidade no Estado do Ceará; 

contando também com a possibilidade das tarifas de energia caírem proporcionalmente a 
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diminuição dos custos. Podemos vislumbrar hipoteticamente uma queda na arrecadação por 

MW devido aos custos menores para a geração. 

 

O Estado poderia não ser prejudicado, pois mesmo com a queda no custo e, 

consequentemente, na tarifa do ICMS por MW, ele não perderia receita e ganharia no 

computo global, por conta de um provável aumento de consumo que atrelado a um possível 

aumento do PIB do Estado. 

 

O setor energético é um dos maiores contribuintes de ICMS. A distribuição de energia 

pela concessionária estadual tem uma importância muito grande, não só na disponibilidade da 

energia a um contingente muito grande de pessoas e localidades, mas também na arrecadação 

estadual, e a perda desta receita certamente iria comprometer os cofres estaduais, sem contar a 

tributação municipal e federal. 

 

No ato da implementação das energias alternativas, ainda não seria possível conceder 

isenção total de impostos para o setor por conta do acima exposto. Seria sobremaneira penoso 

para o Estado, apesar de ser muito positivo para a iniciativa privada. Destaca-se que já foram 

dados os primeiros passos com condições positivas: com os benefícios fiscais dados pelo 

Estado e pelo governo federal às empresas geradoras dessas energias, desonerando em parte o 

setor.  

 

Fica a sugestão para trabalhos posteriores: um estudo sobre a alteração da alíquota do 

ICMS considerando uma diminuição em longo prazo, atrelando-a a mudança do perfil da 

matriz energética pelo aumento da participação das fontes alternativas. Haveria, dessa forma, 

um estudo com equilíbrio entre perdas e ganhos. A diminuição da alíquota seria gradual e 

compensada pelo aumento da quantidade consumida, no intuito de que a arrecadação do 

imposto não diminua e o Estado possa manter os mesmos níveis arrecadatórios. 

 

Outra sugestão de estudo é levar-se em conta que uma queda a longo prazo nos custos 

de geração das energias alternativas a valores menores que o do MIX. Será que  poderia gerar 

uma diminuição das tarifas e uma maior demanda de energia? Assim sendo, apesar da 

diminuição das tarifas, o Estado manteria o nível de arrecadação ano a ano por conta do 

aumento da quantidade consumida. 
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Há ainda a possibilidade de um estudo mais acurado sobre a difusão gradual da 

energia solar e sua viabilidade em longo prazo, estimando a disponibilização da tecnologia à 

população de locais com potencial para sua geração e, por conseguinte, a diminuição dos seus 

custos.  

 

Para finalizar, é importante ressaltar que outro ponto que poderíamos investigar são os 

gastos governamentais relativos à energia, principalmente com relação à saúde, pois quanto 

maior a geração de energia nociva (como a termelétrica a carvão) mais pessoas  terão a saúde 

prejudicada e mais dispendioso será para o governo. Também outros problemas sociais, como 

a perda da fonte de subsistência por populações de regiões atingidas pela implantação de 

usinas hidroelétricas, que também geram gastos governamentais de auxílio às pessoas 

carentes.  

 

Políticas públicas que incentivem o uso de energias alternativas e o desestímulo às 

energias atualmente utilizadas, como, por exemplo, a diminuição da tarifa atual e a criação de 

novas para consumidores de energias alternativas, evitariam estas perdas para o governo. 

Além disso, a população poderia obter ganhos extras com a geração para consumo e revenda 

de energias alternativas (vide capítulo que fala das Smart Grids). 
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10. Anexos 

 

ANEXO A 

 

“Do Momento da Ocorrência do Fato Gerador 

Art. 3º Ocorre o fato gerador do ICMS no momento: 

IX - da entrada, neste Estado, de energia elétrica, petróleo, lubrificantes e combustíveis 

líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à comercialização ou à 

industrialização;” 

 

“Art. 4º O ICMS não incide sobre: 

III - operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou 

à comercialização;” 

 

“Do Contribuinte 

Art. 17. Contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize, com 

habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de 

circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação. 

IV - adquira energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis 

líquidos e gasosos dele derivados, oriundos de outra unidade da Federação, 

quando não destinados à comercialização ou à industrialização. 

 

“Da Base de Cálculo 

Art. 25. A base de cálculo do ICMS será: 

I - o valor da operação: 

VII - o valor da operação de que decorra a entrada, neste Estado, de energia 

elétrica, petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 

quando não destinados à comercialização ou à industrialização;” 

 

“Art. 27. Na falta do valor a que se refere o inciso I do artigo 25, a base de 

cálculo do ICMS será: 

I - o preço corrente da mercadoria, ou de seu similar, no mercado atacadista 
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do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o 

remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia;” 

 

 

“Art. 32. A base de cálculo do ICMS devido por empresa distribuidora de 

energia elétrica, responsável pelo pagamento do imposto relativamente à operação 

anterior e posterior, na condição de contribuinte substituto, será o valor da 

operação da qual decorra a entrega ao consumidor. 

NOTA: O art. 1º, inciso II, do Decreto n. 24.883/98, acrescentou um parágrafo 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica se o industrial produtor 

de energia elétrica estiver localizado neste Estado.” 

 

“Das Alíquotas 

Art. 55. As alíquotas do ICMS são: 

I - nas operações internas: 

a) 25% (vinte e cinco por cento), para bebida alcoólica, arma e munições, 

fogos de artifício, fumo, cigarro e demais artigos de tabacaria, energia elétrica, jóia, 

ultra-leve e asa-delta, gasolina, querosene para aeronave, óleo diesel, álcool anidro 

e hidratado para fins combustíveis; 

Art. 56. As alíquotas internas são aplicadas quando: 

III - da entrada, neste Estado, de energia elétrica, petróleo e lubrificantes e 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à 

comercialização ou à industrialização;” 

 

“Do Crédito 

Art. 60. Para fins de compensação do ICMS devido, constitui crédito fiscal o 

valor do imposto relativo: 

IX - à entrada de bem: 

b) para uso e consumo do estabelecimento, a partir de 1º de janeiro de 2020;” 

 

“§ 11. A energia elétrica entrada no estabelecimento somente dará direito a 

crédito: 

I − a partir de 1º de janeiro de 2001: 

a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
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b) quando consumida no processo de industrialização; 

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o 

exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; e 

II - a partir de 1º de janeiro de 2020, nas demais hipóteses.” 

 

“DOS DOCUMENTOS EM GERAL 

Art. 127. Os contribuintes do imposto emitirão, conforme as operações e 

prestações que realizarem, os seguintes documentos fiscais: 

V - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; 

§ 2º Os documentos fiscais de que trata este artigo serão emitidos: 

I - após o fornecimento mensal de energia (inciso V);” 

 
“Da Responsabilidade no Regime de Substituição Tributária 

Art. 431. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS, na 

condição de contribuinte substituto, poderá ser atribuída, em relação ao imposto 

incidente sobre uma ou mais operações ou prestações sejam antecedentes, 

concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre 

as alíquotas interna e interestadual, nas operações e prestações interestaduais 

que destinem bens e serviços a consumidor final localizado neste Estado, que seja 

contribuinte do ICMS. 

 

VI - às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas 

operações internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto 

tributário, pelo pagamento do ICMS, desde a produção ou importação até a última 

operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação final 

realizada neste Estado, ao qual se assegurará o seu recolhimento. 

§ 1º Será devido a este Estado e recolhido pelo remetente o ICMS incidente 

sobre as operações interestaduais com as mercadorias de que tratam os incisos V 

e VI, quando o destinatário for consumidor final aqui domiciliado ou estabelecido.” 

 
“Das Operações Realizadas por Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica 

Art. 721. À Companhia Energética do Ceará (COELCE) fica concedido regime 

especial para apuração e escrituração do ICMS, nos termos desta Seção. 
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Art. 722. Para cumprimento das obrigações tributárias, a COELCE poderá 

manter inscrição única neste Estado, em relação a seus estabelecimentos aqui 

localizados. 

Parágrafo único. A documentação será mantida no estabelecimento 

centralizador, desde que, quando solicitada, seja apresentada no prazo de 5 (cinco) 

dias, no local determinado pelo Fisco. 

 

Art. 723. A COELCE fica dispensada da escrituração dos livros Registro de 

Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS, desde que elabore o 

documento denominado "Demonstrativo de Apuração do ICMS (DAICMS), que 

conterá, no mínimo, as seguintes indicações: 

I - a denominação "Demonstrativo de Apuração do ICMS (DAICMS)"; 

II - o nome do titular, o endereço e os números de inscrição no CGF e no 

CGC, do estabelecimento emitente; 

III - o período de referência; 

IV - os valores das entradas, agrupadas segundo os respectivos CFOPs, 

notando-se: 

a) o valor da base de cálculo; 

b) a alíquota aplicada; 

c) o montante do imposto creditado; 

d) outros créditos; 

e) demais entradas, indicando-se o valor da operação; 

V - os valores das saídas agrupadas segundo os respectivos CFOPs, 

anotando-se: 

a) o valor da base de cálculo; 

b) a alíquota aplicada; 

c) o montante do imposto; 

d) demais saídas, indicando-se o valor da apuração; 

VI - a apuração do ICMS. 

 

§ 1º As indicações dos incisos I e II serão impressas. 

§ 2º O DAICMS será de tamanho não inferior a 21 x 29,7 cm, em qualquer 

sentido. 

§ 3º O DAICMS ficará em poder do emitente, para exibição ao Fisco, 
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observados o prazo e as disposições pertinentes, relativos à guarda de 

documentos fiscais. 

NOTA: O art. 1º, inciso XXII, do Decreto nº 26.878, de 27/12/2002, alterou o § 

4º do art. 723, nos seguintes termos: 

§ 4.° A Coelce remeterá cópia do documento de que t rata este artigo, até o 

dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores, ao órgão 

local do seu domicílio fiscal. 

Redação original: 

§ 4º A COELCE remeterá cópia do documento de que trata este 

artigo, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da ocorrência dos 

fatos geradores, ao órgão local do seu domicílio fiscal. 

 

Art. 724. Com base no documento de que trata o artigo anterior, a COELCE 

deverá declarar os dados dele constantes para apuração do índice de participação 

dos municípios, na forma e prazos definidos pela Secretaria da Fazenda.” 

 
 


