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Espaço Energia, a scientific journal, was conceived as a communication vehicle with the aim of 

promoting the dissemination and sharing of knowledge in areas related to energy, bringing 
important benefits to society and to the human being, by means of better products, processes, 

services, and technology.  

The key to generating these benefits is the investment in innovation resulting from endeavours 
driven by the power of creation. The challenge that presents itself is, therefore, to develop a 

culture focused on imagination, knowledge creation and its development, in an organized and 
systematic manner, generating innovation and promoting the evolution of society.  

To achieve this goal, the integration of professionals from power utility companies, industry 
organizations, universities and research centres is essential. This exchange should not only 

provide opportunities for growth and development but also help utility companies to recover the 
vision that their role is also to promote, through innovation, the evolution of society.  

Bearing in mind the importance of competence and maturity acquisition, an Editorial Board was 
conceived to reflect the seriousness and power of criticism, with the goal of enhancing the 

quality of published work and also of establishing a mechanism to achieve excellence in 
knowledge sharing and development fostering.  

The International Committee of Referees consists of scientists and professionals from renowned 
institutions, who are known by their outstanding knowledge in the disciplines covered by the 

journal. Papers are submitted to a double-blind reviewing process, that is, authors and referees 
do not know each other´s names. This procedure aims at ensuring the quality, suitability, 

transparency and impartiality in the process of paper reviewing and selection.  

Espaço Energia had its official launch in October 2004 and, since then, we can see the impact 
both in the companies related to the energy sector and in academia. 
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Editorial – Issue 26 – April 2017 

Disobedience. A word that brings up the idea of infringement, because in common sense, its meaning seems to 
have been restricted to the social aspect, that is, it means civil disobedience. This meaning must therefore have 
been assimilated by our mind in such a way that its mere mention predisposes it to regard all that concerns it as 
illicitness. Etymologically, the word "obedience" comes from Latin and means "to listen carefully" according to 
Wikipedia. The opposite meaning, assuming that "disobedience" is the opposite of "obedience", has therefore 
no connection with the unlawfulness aspect, bringing up solely the sense of inattention or, more precisely, the 
sense of lack of attention. 

If we follow this reasoning, we can draw a parallel between disobedience and innovation, not only in the 
technological sense, but in the most diverse aspects possible, in academia, in science, in companies, in 
organizations, in government, in society and so forth. If obedience were ubiquitous, there would be no 
innovation. Why? Simply because when one listens carefully, that is, when there is full alignment with the 
existing thinking, there will be no thinking about alternatives, no looking for improvements, and therefore no 
innovating. When everybody "listens attentively", there will be full convergence, and therefore exemption of 
questioning. When something must be obeyed, the mindset is such that that should not be questioned, for this 
would be a daring worthy of punishment. 

As we can see, as we get rid of preconceived meanings, disobedience is fundamental to the advancement of 
society. Innovative entrepreneurs are by nature disobedient, for their mind is always ready to question. Actually, 
their mind is systematically in a state of questioning. It is this questioning that leads us to improvement, 
perfection, excellence. If everyone thinks that the status quo is satisfactory and does not need to be changed, 
there would be no evolution. The attitude of questioning should be praised not only by its nature, that is, not 
only by the advances that it can cause, but mainly because of its detachment. Innovators are systematically 
punished, precisely because they do not "listen carefully", and are not always in convergence with the situations 
with which they coexist. They are disobedient. 

We often find ourselves imprisoned by our own converging thoughts. At this point comes to my mind a well-
known challenge (should I say puzzle?), in which one must, with only four connected strokes, pass through all 
nine points of a matrix three by three. If you, dear reader, do not know this challenge, take the time to try it, 
before continuing reading, since I will reveal it in the sequence. We can only overcome this challenge when we 
get rid of the mental prison that makes us restrict the space available to that delimited by the points 
themselves. When we get free, the solution comes up. Generally, the situation becomes a little worse when 
there already is a standard solution to the problem, because in this case there is no need to find an alternative. 
The ones who do that are those people who are always questioning, the disobedient kind of people. 

Disobedience can also make us think, as we have seen in the line of thought developed so far, of divergence. 
Divergent thoughts are those that provoke innovation and, generally speaking, the evolution of the world. The 
divergence causes a temporary turbulence, which will attract to itself, in an inherent way, several opposing 
forces. If it succeeds in its innovative purposes, only after balance has been restored will it become evident that 
this temporary turbulence was only the beginning of a chain of events that would culminate in a rupture with 
the past, with the purpose of provoking a better future. 

Rules and customs often need to be questioned to give rise to innovations which may provide a significant 
improvement in the desired results, of whatever nature. The question then is no longer whether we should or 
not be disobedient, but rather when and in what context we should be disobedient. 

To talk about disobedience is per se a disobedience. The great catalyst for this reflection was a programme 
recently launched by the Media Lab, of the Massachusetts Institute of Technology (MIT), called the MIT Media 
Lab Disobedience Award, worth US$ 250,000. The programme aims at highlighting effective, responsible and 
ethical disobedience across disciplines, and around the world. Its objectives are to build awareness and support 
of disobedience-robust work being done, as well as to promote role models for young people. Information can be 
obtained at "https://www.media.mit.edu/disobedience/". 
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This issue of Espaço Energia presents a few papers related to alternative sources of energy, also passing through 
urban energy matrix and materials. We are grateful for the authors' interest in publishing in this journal, as well 
as their commitment to the process of improving the work based on the excellent evaluations of the editorial 
board. Espaço Energia would not exist if it were not for the permanent contribution of the members of the 
editorial board, to whom I leave my thanks and admiration for their expertise. I also wish to thank all the 
collaborators as well as Copel, the company that sponsors the journal in an exempt manner, respecting the 
scientific process irreproachably. We wish everyone a very good reading, and may we be able to become 
ethically, effectively, and responsibly disobedient to what inprisons our minds. 

 

Klaus de Geus 
Editor-in-chief 
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Feasibility 
assessment of wind, 
solar and 
hydropower self-
production schemes 
for the Tweed Valley 
Eco-village in 
Scotland 
 

Avaliação de viabilidade de 
esquemas de autogeração 
eólica, solar e hidrelétrica 
para a ecovila Tweed 
Valley, na Escócia 

Vitor Vieira Vasconcelos 

Universidade Federal do ABC - UFABC 
vitor.v.v@gmail.com 

Abstract: This paper evaluates the technical, economic and 
environmental feasibility of three renewable-energy self-
production alternatives for the Tweed Valley Eco-village: 
wind, solar photovoltaic and hydropower. A natural-
resource assessment indicates that the solar irradiation 
(3,070 kWh/m

2
/day), wind speed (6.8  m/s at 45 m) and 

river flow (19.28 m
3
/s) provide technical feasibility for the 

three energy self-production schemes. The paper assesses 
the economic feasibility of the energy generation schemes 
considering the financial support from the Community and 
Renewable Energy Scheme (CARES) and the current feed-in 
tariff (FIT) rates. The three schemes predict a payback time 
of less than 25 years. The hydropower scheme has the best 
economic feasibility in all economic indicators: a payback 
time of 11 years, a net present value (NPV) of £6,930.66, an 
internal rate of return (IRR) of 13.7%, and an average annual 
rate of return (ROR) of 37.6%. The offset greenhouse gas 
(GHG) emissions of each scheme were also calculated and 
valued using traded carbon price projections compared with 
a baseline scenario of emissions from grid electricity. The 
hydropower scheme will provide the highest mitigation, 
followed by wind and solar photovoltaic panels. Therefore, 

we conclude that hydropower would be the most feasible 
option. 

Keywords: Renewable energy, solar energy, wind energy, 
hydropower, Tweed Valley. 

1 Introduction 

The scenario analysed in this paper is the Tweed Valley Eco-
village, which comprises fifteen families that plan to build 
houses in Thornylee Forest in Galashiels Burgh, Scotland [1] 
[2]. Energy self-sufficiency from renewable sources is an 
important step in the concept of an eco-village. As the 
villagers’ plan to use wood energy to heat their houses, the 
focus of this paper is restricted to electricity generation.  

This paper compares the economic and environmental 
feasibility of wind, solar photovoltaic and hydropower 
schemes by investigating the baseline energy demand, 
energy generation potential, CO2 emissions and economic 
feasibility using real performance data. In this paper, the 
environmental data of the area were employed with the 
technical specifications of the equipment for each energy 
source to estimate the potential electricity generation. 
Therefore, it includes the estimation of solar radiation, wind 
speed and stream flow and the possible efficiency of the 
energy equipment to convert these sources to electricity. 

The technical feasibility and possible management options 
for wind, solar and hydropower energy schemes for Tweed 
Valley Eco-village were studied in detail before [1] [2]. 
However, since the publication of these studies, many 
natural-resource databases and models have become 
available that enhance the reliability of renewable-energy 
feasibility assessments. This paper focuses on the economic 
feasibility of these schemes, which has not been assessed. 

The villagers plan to apply to the Community and 
Renewable Energy Scheme (CARES) of the Scottish 
government. In this context, this paper compares the 
economic feasibility of each electricity source regarding the 
payback time, average annual rate of return (ROR), net 
present value (NPV) and internal rate of return (IRR) for a 
project lifetime of 25 years. The economic feasibility 
includes the respective feed-in tariffs (FITs) for each energy 
source, initial investment, operational and maintenance 
costs and capital costs (loan payment with interest rates). 

The paper also compares the greenhouse gas (GHG) 
emissions of each possible energy scheme with a baseline 
scenario of consumption from the electricity grid based on 
the emissions of the current mix of energy sources, which 
gradually changes with the government targets to reduce 
emissions from electricity generation in the United Kingdom 
(UK). The emissions were valued based on short-traded 
carbon prices for public policy appraisal in the UK. 

The objective of this paper is to use the economic feasibility 
indicators and GHG offset emissions to provide a 
preliminary assessment of the best renewable schemes for 
energy self-production for the eco-village. The paper also 
evaluates the limitations and risks of each energy option. In 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  26   |   APRIL  2017 
 

2 

 

this manner, the local community can move towards more 
detailed assessments for their preferred options. 

2 Materials and methods 

The baseline scenario and storyline for the Tweed Valley 
Eco-Village as well as renewable-energy resources 
assessment and renewable-energy technology feasibility 
assessment are presented below. 

2.1 Baseline scenario and storyline for the Tweed Valley 
Eco-Village 

An eco-village is currently planned in the Thornylee Forest 
[1] [2] that includes fifteen houses, a small hotel (co-house) 
and an education centre. The use of renewable energy 
corresponds to the concept of an eco-village and the ethical 
values of its inhabitants. 

The Tweed Valley Eco-village project is located in Thornylee 
Forest in Galashiels, Scottish Borders, grid code NT423350 
(Figures 1 and 2). The central coordinates are as follows: 
latitude 55.62 N and longitude 2.95 W in the WGS 1984 
cartographic projection. The area is a forested hill (Figure 3) 
adjacent to the Tweed River (Figure 4). The valley is 
approximately 150 m above sea level, and the top of the hill 
is 375 m above sea level. 

Figure 1: Location of the Tweed Valley Eco-village project in 
Scotland. Source: the author. 

The mean average annual consumption of domestic 
electricity within the Scottish borders was 4,146 kWh per 
household in 2014 [5]. The consumption of the co-house 
and the education centre was considered to be equivalent 
to that of a normal household. For a baseline scenario, the 
estimated eco-village demand is approximately 70,482 
kWh/year, which corresponds to an energy source of 8.04 
kW. This consumption will cost approximately £10,080/year 

(US$14,525.35/year)
1
 at Scottish Power based on the 

current prices of 16th May, 2016. 

The inhabitants will apply for financial support from the 
CARES programme, which has a total budget constraint of 
£150,000 (US$216,151.05) per project to cover 90% of the 
agreed costs with an interest rate of 10% [6]. CARES covers 
projects with a maximum power consumption of 5 MW. The 
considered project lifetime for payment is 25 years, which is 
a typical limit employed by financial institutions due to 
future uncertainty [7]. 

 

Figure 2: Satellite view of Thornylee Forest. Source: the 
author. 

 

Figure 3: Thornylee Forest (2012) [3]. 

                                                           
1
In this paper, the exchange rate of the British Pound to the 

American Dollar is adopted as 1.441007, as on 16 May, 2016. In the 
absence of a reliable time series for a household consumption 
projection, a simplified assumption was employed, and the 
consumption was assumed to be constant from 2014 to 2016. 
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Figure 4: Tweed River in front of Thornylee Forest 
(2015) [4]. 

Regarding GHG emissions, the baseline scenario is the 
amount of emitted carbon dioxide (CO2e) to produce 
electricity if the inhabitants import its totality from the 
Scottish grid. The emission intensity of GHG from the 
electricity supply in Scotland in 2013 was 229 kg CO2e/MWh 
[8]. This value was assumed to linearly decrease to satisfy 
the UK government targets of 96 kg CO2e/MWh in 2030 and 
18 kg CO2e/MWh in 2050 according to the projections [9] 
incorporated in the UK government plans [10]. In this 
baseline scenario, the average carbon intensity from 2016 to 
2041 (25 years) is 121,156 kg CO2e/MWh with 213,482.9 kg 
CO2e emitted during this period. 

2.2 Renewable-energy resource assessment 

This paper focuses only on electricity generation and does 
not consider heating schemes as the inhabitants plan to use 
the abundant wood resources of the property for heating. 
Due to the lack of a local geological survey, the viability of 
geothermal energy (such as ground source heat pumps in a 
heating scheme) is uncertain; however, it may be a suitable 
option for a future feasibility assessment. Then, the villagers 
can compare the geothermal-energy option with other 
heating strategies, such as biomass (from the forest wood) 
and house insulation. 

The most favourable renewable energy sources that were 
identified for the area are sunlight, wind and hydropower. 
Tidal and wave energy sources are not available for this 
location.  

As Scotland is the windiest country in Europe [11], the wind 
potential of the selected site is worth exploring. The wind 
speed was calculated using the NOABL Wind Map database 
[12]. The potential energy power from this site was 
evaluated for two wind turbines using the WindCad Turbine 
Performance Model, which was provided by Bergey 
Windpower Co. for the turbine Excel-10 (10 kW)

2
. The 

model is based on empirical measurements that are 
compliant with IEC 61400-12-1 international standards [13]. 
The input variables of the model are average wind speed, 
Weibull shape factor (based on wind context: inland, 

                                                           
2
The respective model, with the data and results in this paper, is 

available at https://goo.gl/02qWvO 

coastal, and island), altitude, shear exponent (based on 
terrain roughness), anemometer height, tower height, and 
turbulence factor. The model suggests the parameters for 
these inputs based on distinct environmental contexts. 
Based on these variables, a wind speed frequency 
distribution is simulated and compared with a wind-speed 
power curve, resulting in the wind energy distribution plot 
that is summed into the total wind energy output. 

The property is a south-facing slope, which favours solar 
energy production, and the solar photovoltaic panels can be 
installed on roofs or in open areas. The annual average solar 
irradiation for an optimized inclined plane and an optimized 
azimuth was simulated in the System PVGIS [14]. PVGIS uses 
European and global spatial databases for solar radiation, 
temperature and elevation to simulate beam, diffuse and 
reflected components of the clear-sky and real-sky global 
irradiance/irradiation on horizontal or inclined surfaces [15]. 
The algorithm is implemented in the script r.sun, which is 
openly available in the Grass GIS system [16]. The input 
variables for each site are geographical coordinates, 
photovoltaic technology, installed peak power and system 
losses. PVGIS also estimates the optimal inclination for the 
photovoltaic panels and losses due to temperature, low 
irradiance and angular reflectance [17]. 

The Tweed River flows in front of the village property and is 
a potential source of hydropower. The river bar in the area 
of the neighbour on the opposite side of the river has a 
feasible topography for a two-metre-high diversion from the 
upstream limit to the downstream limit of the property. 
Alternatively, a natural trough in the Tweed River adjacent 
to the property can be a proper site for a small hydropower 
dam with identical height. The flow of the Tweed River at 
Thornylee Forest was estimated by interpolating the flow of 
the gauging stations from the UK network (Figure 5) with 
daily data from 1962-2001. The interpolation method was a 
linear weighted average of the flow based on the distance 
from the eco-village to the gauging station 21003 and the 
distance from the eco-village to the gauging station 21006 
subtracted from the contribution of the Ettrick Water 
(21007) (Figure 5)

3
. 

Among the types of hydropower turbines, the Archimedes 
Screw is advisable as it has less of an impact on fish 
migration [18] and good suitability for schemes with low 
head and low flow [19]. Assuming the common 70% 
capacity factor of an Archimedes Turbine [20], the potential 
for micro hydropower for the community demand was 
calculated in Equation 1 [21]. 

                                                           
3
The gauged flow data and the interpolation results are available at 

https://goo.gl/hqf5gg 

https://goo.gl/02qWvO
https://goo.gl/hqf5gg
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Figure 5: Location of the gauging stations. Source: the 
author. 

P (kW) =  x η x Q x H (1) 

where 

 = Water specific weight (10 kN/m
3
); 

P = Power (8.04 kW); 

H = Effective head (2 m); 

η = Turbo-generator efficiency (70%); 

Q = Flow (to be calculated), in m
3
/s. 

2.3 Renewable-energy technology feasibility assessment 

The price of equipment for wind, solar PV and hydropower 
in this report are the average quoted prices by installers and 
manufacturers that were certified by the Microgeneration 
Certification Scheme in May and June 2016. The connection 
costs were included in these quotations. 

The three assessed scenarios of renewable energy consider 
that the community will have access to the power grid, 
considering current policies regarding electricity prices and 
export tariffs for May 2016. The access to the grid also 
simplifies the challenges of fluctuation of energy self-
production and demand for small power generation 
schemes. This paper compares the payback time, ROR, NPV 
and IRR for each energy scheme using the methods of Peake 
(2013) [22] and adapting the cash-flow spreadsheet model 
of the respective author

4
. The model assumed the usual 

expectation that the community will export 50% of the 
electricity to the grid and use the other half, which would be 
accounted into savings, for electricity not purchased [22]. 

The selected discount rate for the NPV was 10%, which 
matched the interest rate of the CARES programme. A 
degradation factor of 0.5% was employed for the solar 
photovoltaic panels [23]; a degradation factor of 0.9% was 

                                                           
4
The respective model, with the data and results used in this paper, 

is available at https://goo.gl/xQu4iX 

employed for onshore wind turbines [24]
5
, and the 

degradation factor for run-off river hydropower was 
assumed to be negligible. The retail prices index (RPI) was 
selected as the annual average of the last ten years (2.72%) 
in the UK [25]. The hydropower plant included a leasing cost 
of 2% of the annual income of the neighbour property 
owner on the other side of the Tweed River, according to 
the estimations of Litt (2015) [26]. For the feed-in tariffs 
(FITs), the values were based on the generation tariffs for 
installations in the eligibility dates between April 1, 2016 
and June 30, 2016. Each family was assumed to separately 
apply for the FIT of the solar panel on the roof of its house. 

This paper also estimated how much each option would 
offset the GHG emissions in 25 years compared with the grid 
supply scenario. The assumed emission intensity for the 
solar photovoltaic panels was 85 kg CO2e/MWh, whereas 
the assumed intensity for wind and hydropower was 26 kg 
CO2e/MWh [27]

6
, considering that manufacturing emissions 

in a life-cycle analysis, which distributes the payback time of 
the emissions during the expected life of the equipment 
[28]). The short-term traded carbon values for the UK public 
policy appraisal [29], which was updated by DECC (2015b) 
[30], was used as a monetary reference to compare the 
options. These values of offset GHG emissions were only 
employed as a reference and were not included in the cash 
flow to calculate the payback time, NPV, IRR and ROR. 

3 Results and discussion 

3.1 Renewable energy resource assessment 

The most elevated area in the property is the top of a hill, 
which may have relatively higher wind power potential. 
However, the wind turbines must be erected 45 m above 
ground to avoid turbulence from the forest and local hilly 
topography. On the top of the forest hill, the wind speed is 
6.8 m/s at 45 m according to the NOABL Wind Map [12] 
(Figure 6). The potential energy power from this site for the 
turbine Excel-10 (10 kW) was simulated as an effective 
output of 25,412 kWh/year (average effective potency of 
2.9 kW) for each turbine. 

The annual average solar irradiation for an optimized 
inclined plane of 39° and an optimized azimuth of -2 is 3,070 
kWh/m

2
/day with no annual irradiation deficit due to 

shadowing (horizontal) according to the System PVGIS [14] 
(Figure 7). As the houses are currently in the project phase, 
their roof can be designed for the optimized azimuth, 
inclination and available area, and the built-in solar panels 
on the roof help to reduce the installation costs. The PVGIS 
system indicated that an 85 kW system of solar photovoltaic 
panels can satisfy the village demand

7
. The approximated 

                                                           
5
Degradation data estimates were not obtained for small wind 

turbines. The reference factor is based on high power wind turbines 
[24], and the degradation may be even lower for small turbines. 
6
The values are averages from different sources. Photovoltaic 

power emissions vary from 13 to 731 kg CO2e/MWh, and wind 
power emissions vary from 6 to 124 kg CO2e/MWh [27]. 
7
The detailed results from the PVGIS model are available at 

https://goo.gl/6kEe0Z  

https://goo.gl/xQu4iX
https://goo.gl/6kEe0Z
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necessary roof space is 595 m
2
, which is divided between 17 

buildings (35 m
2
 for each roof). 

The average flow of the Tweed River at Thornylee Forest, 
which was estimated from the interpolation of the gauging 
stations, is approximately 19.28 m

3
/s. Using Equation 1, the 

estimated necessary flow (Q) is 0.574 m
3
/s, which is less 

than 3% of the average flow of the Tweed River. Therefore, 
a relatively steady flow can be maintained in the turbines 
throughout the year, and a diversion of this amount of flow 
would not expressively disrupt the river ecology. 

 

Figure 6: Average wind speed result in the NOABL Wind 
Map [31]. 

 

Figure 7: Monthly solar irradiation at Thornylee Forest [14]. 

3.2 Renewable energy resource assessment 

Table 1 shows three possible energy self-production systems 
with their potency, installation costs and maintenance costs. 

The quoted implantation costs for wind power were higher 
than the usual projects with the identical rated power due 
to the high tower (45 m) and the distance between the top 
of the hill where it would be installed and the grid 
connection (approximately 1 km). Each turbine with the 
respective tower would cost £50,000.00 (US$72,050.35), 
and the civil works for installation and grid connection 
would be approximately £15,000.00 (US$21,615.105). 
Consequently, the entire electricity demand of the village 
could not be satisfied with wind power within the CARES’ 
budget limit. Therefore, the wind power scenario included 
only two wind power turbines, with an effective output of 
5.8 kW (Table 1). The remaining demand is assumed to be 
supplied from the grid. 

The solar and hydropower generators would be notably 
close to the grid connection. The manufacturers and 
installers also offered a cheaper price for the solar panels 
(17 panel sets of 5 kW for £7,000.00 [US$10,087.05] to fit 
the roof of each house) than the price for individual houses 
due to the larger number of panels. The quoted price for a 
12 kW Archimedes screw turbine and its respective control 
system was £65,848.00 (US$94,887.43; 58% of implantation 
costs) with approximate civil-work costs of £33,152.00 
(US$47,772.26; 29%) and estimated environmental and 
regulation costs of £14,850.00 (US$21,398.95; 13%). 

Table 2 lists the payback time, ROR, NPV and IRR for each 
energy scheme. The complete spreadsheet model is 
provided as a supplementary material for this paper

4
. Table 

2 also shows how much each option would offset the GHG 
emissions in 25 years compared with the grid supply 
scenario. 

 

 

 

 

 

Table 1: Rated capacity, capacity factor, effective output, annual output, carbon mitigation, implantation costs and annual operational costs 
for solar photovoltaic, wind and hydro power schemes in the Tweed Valley Eco-Village. 

Source 
Rated Capacity 

(kW) 
Capacity 

Factor 
Effective 

output (kW) 
Annual kWh 

output 

Implantation costs Annual operational costs 

£ US$ £ US$ 

Solar PV 85 9.5% 8.08 70,780.8 119,000 171,479.83 500 720.50 

Wind 20 29.0% 5.8 50,824 115,000 165,715.80 750 1,080.76 

Hydro 
Power 

12 70.0% 8.4 73,584 113,850 164,058.65 3250 
(~3%) 

4,683.27 
(~3%) 
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Table 2: Economic feasibility indicators and offset GHG emissions for solar, wind and hydropower schemes. 

 Solar Photovoltaic Wind Power Hydropower 

Payback time (in years) 24 24 11 
NPV (£) -14,213.09 -13,557.70 6,930.66 
NPV (US$) -20,481.16 -19,536.74 9,987.13 
IRR (%) 1.5 0.4 13.7 
ROR (%) 3.3 0.7 37.6 
Offset kg CO2e emissions 63,704.38 112,465.99 175,800.

83 
Value of offset CO2e emissions (£) 438.61 4,125.28 6,829.50 
Value of offset CO2e emissions (US$) 632.04 5,944.56 8,400.35 

Table 2 indicates that the three energy sources will repay 
their investment in 25 years. However, the hydropower 
option has better payback time, NPV, IRR, ROR and offset 
CO2e emissions. Wind and solar power have similar 
indicators: both have a payback time of 24 years and a 
negative NPV. Wind power has relatively higher offset CO2e 
emissions and slightly better NPV than solar power but the 
lowest ROR and IRR. As the NPV and IRR account for a 
discount rate, they can be considered to be more robust for 
decision-making than the ROR. The negative NPV and low 
IRR and ROR for wind and solar power indicate, on strictly 
economic terms, other investments with better profit. 
However, this reasoning does not consider the symbolic 
values of the local community. Considering the projection of 
decreasing intensity of kg CO2e/MW from the UK electricity 
grid, this scenario foresees that the solar photovoltaic 
panels will emit more CO2e (in a lifecycle analysis, including 
manufacturing emissions) than the electricity provided by 
the grid after the ninth year (2025).  

3.3 Critical Reflections 

In accordance with the recommendations of Litt (2015) [26] 
and Taylor (2012) [32], all installers and manufacturers who 
were consulted for the wind and hydropower options 
emphasized that a final quotation should only be provided 
after a detailed field assessment. For wind power, 
monitoring the wind speed and direction with an 
anemometer is important to check the accuracy of the 
NOABL Wind Map [12]. 

For hydropower, although the gauging stations provide a 
relatively reliable time-series for the river flow, a more 
detailed field survey is necessary to design the options for 
diversions and/or dams, which better specifies the costs for 
civil projects. In addition to the better economic feasibility 
of the hydropower scheme, this type of project will require 
complex regulatory and environmental issues to be 
addressed and require an excellent relationship with the 
local environmentalist groups. The Tweed River is known to 
be important for the migration and reproduction of salmon 
and lampreys [33]. Therefore, among the civil project 
options (including dams and/or diversion), the option with 
fewer environmental impacts is preferred. The hydropower 
scheme will also demand a negotiation with the 
neighbouring property owner on the other side of Tweed 
River; thus, the projections included the leasing costs. 

 

The study indicates that a feasibility study of the actual 
location can reveal some unexpected difficulties for some 
power options, such as the turbulence for wind power and 
the long distance from the top of the hill to the grid 
connection. For hydropower, the environmental significance 
of Tweed River is also an outstanding challenge that 
inclusively explains the choice of a run-of-river Archimedes 
screw turbine. 

4 Conclusion 

Based on the analysis in the previous sections, this paper 
presents the following conclusions: 

 The preliminary natural-resource assessment 
indicates sufficient solar irradiation 
(3,070 kWh/m

2
/day), wind speed (6.8 m/s at 45 m) 

and river flow (19.28 m
3
/s) for the technical 

feasibility of the three sources of energy self-
production.  

 The wind power option will require a high tower (45 
m) on the top of the hill to avoid turbulence from 
the forest and local topography, which increases its 
costs. Consequently, this option will not fulfil the 
energy demand of the village within the available 
budget. 

 The three options (solar, wind and hydropower) 
have a payback time of less than 25 years. 

 The hydropower option has the best economic 
feasibility in all indicators: payback time, NPV, IRR 
and ROR. 

 The hydropower option also mitigates more GHG 
emissions (175,800.83 kg CO2e) within 25 years with 
an estimated value of £6,829.50 (US$9,837.03), 
according to the UK policy standards. 

 The negative NPV at 10% discount rate and the low 
IRR and ROR for wind and solar power indicate that 
other investments can generate better profit for the 
community. 

Therefore, this paper evaluates that hydropower is the most 
viable option for a renewable energy scheme in the Tweed 
Valley Eco-village based on both economic aspects and 
climate change mitigation. However, additional detailed 
field studies should be conducted to estimate the 
alternatives for civil projects in terms of costs and possible 
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mitigation of environmental impacts in the Tweed River. A 
favourable negotiation with the Scotland Environmental 
Protection Agency (SEPA) and local environmentalist groups 
is important to proceed with environmental and regulatory 
licenses. 

If an eventual problem hampers the installation of the 
hydropower scheme, the wind power option may be 
preferred as it offsets almost twice the GHG emissions 
compared with the solar PV scheme, whereas the economic 
feasibility of both options is not significantly different. In this 
case, a preliminary field assessment should be conducted to 
determine whether the modelled wind speed and 
turbulence for the local area are reliable. 
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Abstract: Wind energy, as a clean power generation source, 
is already consolidated and has become competitive by its 
constant decrease in costs, including equipment’s purchase 
and installation. Wind is a natural and highly variable 
phenomenon, therefore its forecast for planning generation 
purposes becomes a challenge. Forecasting methods are 
divided into three categories: statistical, physical and hybrid. 
The first one is based on the persistence structure estimated 
from historical data of the variables of interest. Physical 
models are based on information generated by weather 
prediction models, which are then converted by wind 
models into power. Finally, hybrid models use a 
combination of statistical and physical approaches, using 
one or another depending on the period considered. This 
study develops statistical models based on Artificial Neural 
Networks (ANN) for wind and generation forecasting for the 
Palmas Wind Farm (Brazil). The ANN were sufficiently 
trained and reached satisfactory results for the very short-
term forecasting horizon on the validation sample. For the 
3-hour wind forecast, the Nash-Sutcliffe coefficients (𝑁𝑆) 
were 0.70 and 0.62 for the hot and cold periods, 
respectively, and varied from 0.36 to 0.67 for generation 
forecast. 

Keywords: Wind energy, Artificial Neural Networks, very 
short-term prediction, Palmas Wind Farm. 

Resumo: A geração de energia elétrica por fonte eólica tem 
se mostrado competitiva pela contínua diminuição de seus 
custos. Como o vento é um fenômeno natural e inconstante, 
qualquer estimativa de geração baseada nele, visando à 

eficiência energética, torna-se um grande desafio. Os 
estudos da previsão dividem-se em três categorias: 
estatísticas, físicas e híbridas. As primeiras são baseadas nas 
estruturas de persistência temporal extraídas dos dados 
históricos das variáveis de interesse. As físicas 
fundamentam-se em modelos determinísticos de previsão 
meteorológica, que posteriormente são convertidos por 
meio de modelos de transformação de vento em potência. 
Finalmente, as híbridas utilizam uma combinação das 
abordagens estatísticas e físicas. Neste trabalho, foram 
implementados modelos estatísticos com Redes Neurais 
Artificiais (RNA) para as previsões de vento e de geração 
para a Usina Eólio-Elétrica de Palmas (PR). As RNA 
produziram resultados satisfatórios para o horizonte de 
curtíssimo prazo nas amostras de validação dos modelos 
preditivos. Para três horas à frente, por exemplo, os 
coeficientes de Nash-Sutcliffe 𝑁𝑆 para as previsões de vento 
são de 0,70 e de 0,62 respectivamente para os períodos 
quente e frio de estudo e de 0,36 e 0,67, para as previsões 
de potência. 

Palavras-Chave: Energia eólica, Redes Neurais Artificiais, 
previsão de curtíssimo prazo, Usina Eólio-Elétrica de Palmas. 

1 Introdução 

O setor de energia elétrica tem expandido a geração por 
fontes não poluentes e com baixos riscos de desastres 
ambientais. Dentre as alternativas, a eólica possui a 
tecnologia consolidada e tem apresentado a maior taxa de 
crescimento [1]. 

Mundialmente, a capacidade eólica instalada era de 23.900 
MW ao final de 2001 aumentando para 486.749 MW em 
2016. Houve, portanto, um aumento de aproximadamente 
vinte vezes em quinze anos. Os maiores números de 
aerogeradores instalados, ao término de 2016, estavam na 
China com 168.690 MW, Estados Unidos da América (EUA) 
com 82.184 MW e Alemanha com 50.018 MW [2].  

No Brasil, a implementação da tecnologia eólica se deu pelo 
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica (PROINFA), lançado em 2004 e baseado em uma 
estrutura de financiamento e políticas regionais. Até o início 
de março de 2017, o país detinha uma capacidade eólica 
instalada de 10.850 MW, valor que representava 7,1% de 
sua matriz energética. No período, os empreendimentos em 
fase de construção totalizavam 2.776,9 MW e contratados, 
4.318,3 MW [3].  

A maior parte dos novos empreendimentos eólicos no país 
especifica aerogeradores com tecnologia de alto 
desempenho, com potência nominal de 3 MW e torres de 
120 metros de altura. Dentre as principais causas para o seu 
recente desenvolvimento, podem-se citar as características 
do vento nas extensas áreas favoráveis do território 
brasileiro e as condições dos leilões de mercado regulado e 
de financiamento [4].  

Nos estudos para implantação desses empreendimentos, 
fica estabelecido que a geração eólica depende 
fundamentalmente da velocidade do vento incidente no 
aerogerador. Como a sua potência é proporcional ao cubo 
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da velocidade, pequenas alterações no vento incidente 
provocam grandes mudanças na geração [5]. Ressalta-se 
que o vento não pode ser controlado e apresenta grande 
variabilidade em função de fatores como relevo e altitude 
do terreno. Dessa forma, a previsão da geração eólica é de 
difícil determinação, embora seja imprescindível para o 
setor elétrico. O operador da rede elétrica, por exemplo, 
deve manter uma capacidade de reserva no programa de 
despacho para que garanta equilíbrio entre carga e energia. 
A previsão, nesse contexto, serve para reduzir o custo de tal 
reserva. O operador do parque eólico, por outro lado, tem 
interesse nessas informações para gerir, de forma 
otimizada, as ações de operação e de manutenção do 
empreendimento [6].  

Devido à diversidade de entidades integrantes do sistema 
elétrico, as previsões empregadas abrangem diferentes 
horizontes de tempo. As previsões de curtíssimo prazo (até 
nove horas à frente) estão associadas à participação no 
mercado intradiário e controle dos aerogeradores. As 
previsões de curto prazo (até 72 horas à frente) são 
utilizadas no mercado diário e no despacho dos serviços de 
sistema. As previsões de médio prazo (até sete dias à frente) 
são empregadas na manutenção dos sistemas elétricos e na 
gestão de portfólio. As séries históricas de vento na altura 
do aerogerador são usadas na estimativa do recurso eólico e 
na avaliação de viabilidade econômica das usinas [7].  

Para a previsão de velocidade do vento e de geração de 
curtíssimo prazo, o modelo aplicado neste estudo é o de 
Redes Neurais Artificiais (RNA). Esta técnica não requer 
grande conhecimento dos processos físicos na dinâmica das 
variáveis no tempo e o aprendizado se dá por meio de 
exemplos amostrais.  

Os modelos de previsão com RNA foram desenvolvidos para 
a Usina de Palmas, localizada em um planalto no sul do 
estado do Paraná e ilustrada na Figura 1. O 
empreendimento eólico, primeiro da região sul do Brasil, 
conta com cinco aerogeradores ENERCON modelo E-40 de 
500 kW cada, atualmente, de controle total da Companhia 
Paranaense de Energia (COPEL).   

 

Figura 1: Usina Eólio-Elétrica de Palmas, Paraná [8]. 

Os dados da energia gerada pela Usina Eólio-Elétrica de 
Palmas compreendem os períodos de 04/06/2008 a 
17/07/2008 e de 15/12/2008 a 27/01/2009, disponibilizados 
pela COPEL. A empresa estatal forneceu, conjuntamente, a 
série histórica das velocidades dos ventos incidentes no 
local do empreendimento (de 18/01/2008 a 06/04/2009) 
para a altura de 75 metros. Estas informações são 

registradas a cada dez minutos e utilizadas como dados de 
entrada aos modelos previsores de suas respectivas 
variáveis. 

Ressalta-se que os dados de vento foram obtidos através de 
torre anemométrica instalada próxima aos aerogeradores 
do parque, cujas coordenadas são 26°34'46,8"S/ 
51°41'51,0"O. 

2 Modelos de previsão da geração eólica 

Os modelos de previsão da geração eólica podem ser 
classificados em três categorias distintas, descritas 
individualmente a seguir. 

2.1 Modelos estatísticos 

Os modelos estatísticos, utilizados especialmente para as 
previsões de curtíssimo prazo, baseiam-se nos dados 
históricos das variáveis a serem previstas, sem considerar as 
informações específicas dos locais onde se encontram os 
empreendimentos, tais como: orografia do terreno e 
obstáculos existentes ao redor. Vale destacar, porém, que 
em modelos multivariados, dados como direção do vento 
incidente e temperatura podem ser utilizados para melhorar 
os resultados obtidos. 

Há uma grande variedade de métodos estatísticos, tais 
como: Modelo Autorregressivo Integrado de Média Móvel 
(ARIMA), Modelo Autorregressivo de Média Móvel (ARMA), 
Filtro de Kalman e Regressão Harmônica, assim como 
métodos envolvendo inteligência computacional, como as 
Redes Neurais Artificiais. As grandes vantagens dos métodos 
estatísticos são sua simplicidade para implementação e sua 
agilidade na realização e na atualização das previsões. Por 
basearem-se somente em dados passados, geram 
resultados mais aderentes à realidade que a Persistência 
(considerada como referência) para horizontes de até seis 
horas à frente [9]. Esta técnica consiste em assumir que as 
condições que influenciam a previsão não mudarão em um 
instante 𝑡, fazendo com que, por exemplo, o vento nesse 
instante 𝑡 seja igual ao atual. 

Dentre os métodos estatísticos, Filtro de Kalman foi o 
primeiro voltado à previsão de geração eólica [10], com foco 
no controle dos aerogeradores que operam com velocidade 
variável. O Modelo ARIMA, entretanto, foi o primeiro a ser 
empregado para a previsão de velocidade do vento 
incidente [11]. 

Pesquisadores voltados à inteligência artificial [12] 
propuseram um método baseado em Redes Neurais 
Artificiais para a previsão de velocidade de vento na Ilha 
Syros (Grécia), ao utilizar dados históricos de sua localidade 
e de ilhas ao redor. Obtiveram uma melhora de 32%, em 
relação à Persistência, para um horizonte de uma hora. Um 
estudo comparativo [13] dos valores gerados pelo Modelo 
ARIMA, Sistema Neuro-Fuzzy e RNA, concluiu que as redes 
produziam os resultados com maior índice de acerto ao 
obter uma melhora entre 20% e 40%, se comparados aos do 
modelo de referência. 
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2.2 Modelos físicos 

Atualmente, uma variedade de métodos voltados à previsão 
de geração eólica necessita de dados da previsão do tempo 
ao envolver maiores horizontes de tempo (entre 6 e 72 
horas à frente). A abordagem física foca na descrição do 
vento no entorno e sobre as usinas eólicas, considerando, 
no refinamento da Previsão Numérica de Tempo (NWP), as 
características dos empreendimentos e dos seus locais de 
implantação, como orografia do terreno, altura das turbinas, 
rugosidade e obstáculos.  

Para a determinação da energia gerada, utiliza-se a curva de 
potência disponibilizada pelo fabricante dos aerogeradores. 
Vale destacar, porém, que os equipamentos são 
testados/homologados normalmente na Europa, com massa 
específica do ar superior à observada no Brasil. No ano de 
2008, por exemplo, a massa específica média do ar em 
Palmas (PR) foi de 1,070 kg/m

3
 [14], enquanto que a 

International Electrotechnical Commission – IEC [15], órgão 
responsável por preparar e publicar as Normas 
Internacionais para todas as tecnologias elétricas e 
eletrônicas, cita, em seu relatório, o valor de 1,225 kg/m

3
 

para as curvas desenvolvidas.  

Os resultados da NWP são fornecidos por um modelo global 
para vários nós da rede cobrindo o domínio de previsão com 
uma grade com resolução de dezenas de quilômetros. Para 
a obtenção de variáveis meteorológicas mais detalhadas na 
região da usina eólica, torna-se necessário o refinamento da 
grade. Uma metodologia desenvolvida [16] consiste em 
aninhar vários submodelos para a transformação da 
previsão do vento em uma escala de um quilômetro, para 
posterior conversão da velocidade na altura do rotor em 
previsão de geração. Por fim, com o objetivo de corrigir os 
erros sistemáticos e melhorar os resultados de geração 
eólica, incorpora-se o Model Output Statistics (MOS) na 
etapa de pós-processamento. Este adapta as saídas dos 
modelos físicos com as medições realizadas em tempo real 
no local de estudo.  

2.3 Modelos híbridos 

Trabalhos recentes em previsão de geração eólica utilizam 
uma metodologia combinada das abordagens matemáticas 
e físicas, agregando, dessa forma, as vantagens de ambas: a 
elevada precisão das séries temporais nas previsões de 
curtíssimos e curtos horizontes de tempo e a elevada 
precisão dos modelos físicos para horizontes temporais que 
variam entre 6 e 72 horas. Nestes casos, avalia-se 
individualmente aquela que melhor se adapte a cada 
período estudado.  

3 Redes Neurais Artificiais 

As Redes Neurais Artificiais procuram simular, por técnicas 
de computação inteligente, o funcionamento do cérebro 
humano, órgão capaz de solucionar problemas em que não 
existam regras, e que tem também a capacidade de 
aprender mediante exemplos. Tais redes são, dessa forma, 
capazes de manusear dados que contenham ruídos e que 
sejam incompletos e proceder com problemas não lineares 

e complexos da vida real. O neurônio artificial, ilustrado na 
Figura 2, é composto por entradas (dendritos), unidade de 
processamento (corpo celular) e saída (terminais do axônio). 

O neurônio 𝑗 pode ser descrito matematicamente, para a 
iteração 𝑛, pelas equações 1 e 2. 

                                𝑢𝑗(𝑛) = ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑝
𝑖=1 (𝑛)𝑦𝑖(𝑛)                        (1)                          

                               𝑦𝑗(𝑛) = 𝜑 (𝑢𝑗(𝑛) − 𝜃𝑗(𝑛))                       (2) 

 

 

Figura 2: Representação de um neurônio artificial [17]. 

Nesse caso, o neurônio 𝑗 recebe um conjunto de sinais de 
entrada 𝑦𝑖(𝑛), associados a seus respectivos pesos 𝑤𝑖𝑗(𝑛). 

Calcula-se a média ponderada  𝑢𝑗(𝑛) por meio de uma 

função somatória e, em seguida, é passado o polarizador 
𝜃𝑗(𝑛). Finalmente, é utilizada a função de ativação 𝜑(. ) 

para a produção da saída 𝑦𝑗(𝑛), que pode ser processada 

por outro neurônio. Destaca-se que 𝜃𝑗(𝑛) tem o efeito de 

transladar 𝜑(. ) em torno da origem (transformação afim), 
isto faz com que o potencial de ativação do neurônio não 
seja nulo quando as entradas {𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑝} forem nulas. 

Dentre as funções de ativação existentes, destacam-se: 
linear, logística e tangente hiperbólica. 

Na prática, a rede aprende ao ajustar os pesos das conexões 
entre os neurônios. Este peso é um fator que pondera o 
valor da entrada, ou seja, indica o grau de influência do 
valor de entrada para a obtenção da saída desejada. As 
regras de aprendizado podem ser classificadas em 
supervisionada, quando é fornecida uma referência do 
objetivo a ser alcançado, ou seja, são apresentados à rede 
pares entrada-saída, e não supervisionada, quando não é 
fornecida referência externa. 

O método para que a rede possa aprender mediante 
exemplos é denominado algoritmo de aprendizado e 
envolve, basicamente, três fases: (1) aquisição e 
processamento dos sinais de entrada para a determinação 
do sinal de saída, (2) comparação da saída da rede com a 
resposta desejada por meio de uma função de desempenho 
e (3) ajuste dos pesos das conexões. Este processo se repete 
até que algum critério de parada seja atingido.  

A interrupção das iterações é função do equilíbrio entre 
precisão e generalização. É possível imaginar, em princípio, 
que quanto mais iterações forem realizadas, melhor será o 
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aprendizado. Nesta situação, pode-se ter, entretanto, o 
superajustamento ou overfitting, em que a rede se adapta 
bem aos casos apresentados e perde a capacidade de 
generalização. Caso o número de iterações seja 
exageradamente pequeno, a rede pode não adquirir 
conhecimento suficiente do banco de dados utilizado e 
apresentar problemas de convergência; haverá nesta 
situação, underfitting. 

Entre critérios ou condições de parada, tem-se: (1) número 
de iterações predeterminado, (2) erro médio quadrático 
inferior a certo valor previamente informado e (3) validação 
cruzada. Este último método corresponde ao ajuste dos 
pesos com os dados definidos para o treinamento e o 
cálculo do erro com os dados de validação. O modelo é 
considerado devidamente treinado quando o erro começa a 
aumentar com o número de iterações.  

Anterior ao processo de treinamento das Redes Neurais 
Artificiais, porém, certas questões devem ter sido definidas 
para o sucesso do modelo desenvolvido. O banco de dados 
apresentado às RNAs deve conter todas as possíveis 
variações de resposta existentes e deve-se determinar como 
será realizada a sua divisão, dependente da quantidade de 
exemplos apresentados, em treinamento (atualização dos 
pesos sinápticos), teste (verificação das respostas do 
modelo a dados não utilizados no treinamento) e validação 
(avaliação da melhor rede obtida). A seleção correta dos 
dados de entrada é essencial para o bom desempenho do 
modelo desenvolvido. Neste trabalho, foi adotada a partição 
de 80% das informações obtidas para treinamento, 10% 
para teste e 10% para validação.    

A escolha das variáveis de entrada foi baseada em 
resultados de análise multivariada (conforme descrito na 
seção 4). 

As referências de previsão de geração eólica realizada por 
meio de RNA utilizaram redes recorrentes com múltiplas 
camadas [18], para diferentes horizontes de previsão com 
até 24 horas à frente; e em [19] utilizaram redes de 
multicamadas para a previsão com horizontes de até uma 
hora, visando o uso da previsão no controle da usina eólica. 

A precisão para curtíssimo horizonte de tempo (até nove 
horas à frente), o pouco conhecimento necessário da 
dinâmica das variáveis de tempo e a capacidade de 
aprendizado por meio de exemplos são as principais 
vantagens inerentes ao uso desta técnica. Em contrapartida, 
é imprescindível a existência de um banco de dados 
observados suficientemente grande. A precisão das 
previsões com RNA diminui para horizontes de tempo mais 
longos, se comparada às dos modelos físicos, por exemplo. 

4 Ferramenta Statistica 

O programa Statistica, desenvolvido pela StatSoft, foi 
utilizado para pré-selecionar as variáveis de entrada mais 
importantes às RNA desenvolvidas neste trabalho por meio 
de técnicas em Mineração de Dados. Dentre as ferramentas 
existentes no programa, estão: Árvore de Agrupamento, 
Análise Fatorial e Método k-Means.  

O software Statistica Neural Networks (SNN) é capaz de 
desenvolver modelos com RNAs para a previsão de dados 
numéricos e de classificação, com base em suas séries 
históricas. Dentre as vantagens, destacam-se: facilidade de 
uso, elevado poder analítico e capacidade de desenvolver 
grandes modelos, tanto em número de camadas, como de 
neurônios associados.  

O programa, para tanto, suporta diversas classes de RNA, 
tais como Multi-Layer Perceptron (MLP), com três ou quatro 
camadas, Radial Basis Function (RBF) e Probabilistic Neural 
Network (PNN), bem como diferentes funções de ativação, 
tais como linear, exponencial, tangente hiperbólica, logística 
e seno. 

O programa pode ser utilizado tanto por novos usuários, 
como pelos que já possuem conhecimento na área. Estes 
podem decidir, com base em suas experiências, diferentes 
parâmetros, tais como: função de ativação de cada 
neurônio, tamanho e tipo da rede e algoritmo de 
treinamento. 

Os iniciantes, por outro lado, podem utilizar o recurso 
“Intelligent Problem Solver”, que os guia nos processos para 
a criação de redes e auxilia na escolha daquelas que 
produzam os melhores resultados em termos estatísticos. 

Realizada a etapa de treinamento, o SNN retém os modelos 
desenvolvidos e possibilita que sejam analisados e avaliados 
separadamente, conforme as três amostras do dado 
histórico (selecionadas manualmente pelo usuário do 
programa neste estudo): treinamento, teste e validação. 

As RNAs podem, enfim, ser aplicadas para a realização de 
novas previsões de duas formas distintas: 

 Os modelos são salvos no próprio programa e 
aplicados, posteriormente, para um novo banco de 
dados; 

 O SNN disponibiliza o código fonte da rede 
desenvolvida em C ou Java, que pode ser integrado e 
compilado por outros programas. 

O usuário, portanto, possui flexibilidade na utilização dos 
resultados obtidos com o programa. 

5 Avaliação do desempenho de previsão da geração 
eólica 

Os resultados obtidos da previsão de geração eólica não são 
exatos e são caracterizados por uma incerteza associada. 
Torna-se imprescindível avaliá-los para determinar o 
desempenho do método utilizado e descobrir, com maior 
profundidade, os fatores que causam sua imprecisão. Nesta 
seção, são apresentados os índices estatísticos utilizados 
neste estudo. 

5.1 Nash-Sutcliffe (𝑵𝑺) 

O coeficiente de Nash-Sutcliffe 𝑁𝑆, dado pela equação 3, é 
um teste que avalia o poder preditivo do modelo utilizado, 

neste caso as RNAs. Os resultados variam de - a 1. Um 
coeficiente de 1 representa uma combinação perfeita das 
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previsões aos valores observados. Se 𝑁𝑆 for equivalente a 0, 
os resultados obtidos com as RNAs são tão precisos quanto 
utilizar a média histórica dos dados observados, e se o 
coeficiente for inferior a 0, a média é considerada um 
melhor previsor que o modelo estudado. Este teste é 
amplamente utilizado em hidrologia e, atualmente, 
empregado em aplicações eólicas [20]. 

                    𝑁𝑆 = 1 −
∑ (𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑡) − 𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑡))𝑁

𝑡=1
2

∑ (𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑡) − 𝑚𝑒𝑎𝑠)𝑁
𝑡=1

2              (3) 

onde: 𝑁 – tamanho da série de dados; 𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑡) – valor 
previsto no instante 𝑡; 𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑡) – valor medido no instante 
𝑡; 𝑚𝑒𝑎𝑠 – média dos valores medidos. 

5.2 Coeficiente de determinação (𝑹𝟐) 

O coeficiente de determinação (0≤𝑅2≤1) é uma medida 
descritiva da proporção da variabilidade de velocidade do 
vento ou de potência que é explicada pelo modelo de 
regressão. O coeficiente é expresso pela equação 4. 

      𝑅2 =

[
 
 
 

∑ (𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑡) − 𝑚𝑒𝑎𝑠)(𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑡) − 𝑝𝑟𝑒𝑑)𝑁
𝑡=1

√∑ (𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑡) − 𝑚𝑒𝑎𝑠)𝑁
𝑡=1

2
∑ (𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑡) − 𝑝𝑟𝑒𝑑)𝑁

𝑡=1
2

]
 
 
 
2

(4) 

onde: 𝑁 – tamanho da série de dados; 𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑡) – valor 
medido no instante 𝑡; 𝑚𝑒𝑎𝑠 – média dos valores 
medidos; 𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑡) – valor previsto no instante 𝑡; 𝑝𝑟𝑒𝑑 – 
média dos valores previstos. 

5.3 Indicadores de erro 

Determina-se o erro de previsão no instante 𝑖, 𝑒𝑖, como a 

diferença entre a velocidade prevista do vento 𝑣𝑝𝑟𝑒𝑑
𝑖 , em 

m/s, e a velocidade medida do vento 𝑣𝑚𝑒𝑎𝑠
𝑖 , em m/s, 

conforme a equação 5. 

                                      𝑒𝑖 = 𝑣𝑝𝑟𝑒𝑑
𝑖 − 𝑣𝑚𝑒𝑎𝑠

𝑖                                (5)                          

Desta forma, a raiz do erro médio quadrático, 𝑅𝑀𝑆𝐸, é 
expressa pela equação 6. 

                                      𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ 𝑒𝑖

2𝑁
𝑖=1

𝑁
                                (6) 

enquanto o erro médio absoluto (𝑀𝐴𝐸), ao utilizar os dados 
disponíveis de vento, pode ser calculado pela equação 7. 

                                        𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁
∑|𝑒𝑖|

𝑁

𝑖=1

                                (7) 

Por fim, o erro percentual absoluto médio (𝑀𝐴𝑃𝐸) é dado 
pela equação 8.  

                                𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100

𝑁
∑|

𝑒𝑖

𝑣𝑚𝑒𝑎𝑠
𝑖

|                         (8)

𝑁

𝑖=1

 

Para a obtenção do erro de previsão realizada em um 
instante 𝑡 para o momento 𝑡 + 𝑘, com os dados de potência 
apresentados, emprega-se a equação 9. 

                                   𝑒𝑡+𝑘ǀ𝑡 = 𝑃𝑡+𝑘 − 𝑃𝑡+𝑘ǀ𝑡                             (9) 

onde: 𝑒𝑡+𝑘ǀ𝑡  – erro equivalente ao tempo 𝑡 + 𝑘 para a 

previsão realizada no instante 𝑡, em kW; 𝑃𝑡+𝑘  – potência 
medida no instante 𝑡 + 𝑘, em kW; 𝑃𝑡+𝑘ǀ𝑡  – potência prevista 

para o momento 𝑡 + 𝑘 no instante 𝑡, em kW. 

Ao utilizar medidores específicos de erro, pode-se 
determinar a qualidade dos modelos de previsão. Destes 
medidores, pode-se destacar o erro médio absoluto (𝑀𝐴𝐸), 
expresso pela equação 10. 

                                    𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁
∑|𝑒𝑡+𝑘ǀ𝑡|

𝑁

𝑡=1

                           (10) 

e a raiz do erro médio quadrático (𝑅𝑀𝑆𝐸), expresso pela 
equação 11. 

                                   𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ 𝑒𝑡+𝑘ǀ𝑡

2𝑁
𝑡=1

𝑁
                         (11) 

6 Previsão de velocidade do vento  

Neste trabalho, foram realizadas previsões de velocidade do 
vento em Palmas (PR) para três médias de vento distintas: 1) 
velocidade média de 10 minutos; 2) velocidade média de 1 
hora; 3) velocidade média de 3 horas. O horizonte de 
previsão foi de 6 passos à frente, correspondendo aos 
horizontes de: 1) previsão de até 60 minutos, para o vento 
médio de 10 minutos, 2) previsão de até 6 horas para o 
vento médio horário e 3) previsão de até 18 horas, para o 
vento médio de 3 horas. 

Os dados considerados nesta etapa são as medições de 
velocidade do vento a 75 metros de altura (resolução de dez 
minutos), referentes ao período de 18 de janeiro de 2008 a 
06 de abril de 2009 para Palmas. 

Foram realizadas, primeiramente, as correções das 
velocidades de vento para a altura do eixo do rotor (44 
metros) pela equação 12: 

                                          
𝑉(𝑧)

𝑉(ℎ)
=

𝑙𝑛 (
𝑧
𝑧0

)

𝑙𝑛 (
ℎ
𝑧0

)
                               (12) 

onde: 𝑉(𝑧) – velocidade de referência (conhecida), em m/s; 
𝑉(ℎ) – velocidade do vento na altura ℎ, em m/s; 𝑧 – altura 
de referência, em m; ℎ – altura para a qual se quer 
determinar a velocidade 𝑉(ℎ), em m; 𝑧0 – altura de 
rugosidade, em função do tipo de ocupação do solo, em m. 

No caso, definiu-se 𝑧0 como 0,03 m [21], equivalente à 
rugosidade de estepe, conforme a Tabela 1. 

Essas informações foram utilizadas como dados de entrada 
e de saída (para aprendizado supervisionado e comparação 
das previsões com os valores reais). 
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Para o desenvolvimento dos modelos de previsão em RNAs, 
as séries de vento foram divididas em três classes 
(treinamento, teste e validação), mostradas na Tabela 2.  

Tabela 1: Altura de rugosidade em função do uso do solo [22]. 

Tipo de terreno 𝑧0 (m) 

Gelo ou lama plana 10-5 a 3.10-5 

Mar calmo 2.10-4 a 3.10-4 

Areia 2.10-4 a 10-3 

Neve 10-3 a 6.10-3 

Grama baixa 10-3 a 10-2 

Estepe 10-2 a 4.10-2 

Grama alta 4.10-2 a 4.10-1 

Floresta 10-1 a 1 

Subúrbio 1 a 2 

Cidade 1 a 4 

Tabela 2: Períodos utilizados para treinamento, teste e validação 
dos modelos de previsão do vento. 

Classe Período 

Treinamento (80%) 
09/02/2008 18:00 a 24/06/2008 02:50 

02/08/2008 06:00 a 10/03/2009 11:50 

Teste (10%) 
24/06/2008 03:00 a 10/07/2008 23:50 

10/03/2009 12:00 a 06/04/2009 23:50 

Validação (10%) 
18/01/2008 12:00 a 09/02/2008 17:50 

11/07/2008 00:00 a 02/08/2008 05:50 

Foi considerada, como padrão em todos os modelos, a 
influência dos ventos precedentes, até seis horas atrás, para 
que se estimassem os valores previstos. Ressalta-se que 
cada passo temporal considerado corresponde a uma 
variável distinta. 

 Velocidade média de 10 minutos: até 36 passos 
temporais atrás (delays); 

 Velocidade média de 1 hora: até 6 passos temporais 
atrás; 

 Velocidade média de 3 horas: até 2 passos temporais 
atrás. 

6.1 Vento médio de 10 minutos 

Supôs-se, primeiramente, que as velocidades do vento 
previsto (identificadas por 𝑝 mais o passo temporal 
considerado) estavam correlacionadas aos dados passados, 
ocorridos até 360 minutos do instante 𝑡 = 0 (identificados 
por 𝑡 mais o passo temporal considerado). 

Porém, devido ao grande número (63990) de registros 
analisados para o período de estudo, foi utilizada a 
Mineração de Dados para que se pudesse pré-selecionar 
quais dessas 36 variáveis de entrada (passos temporais 
passados ou delays) deveriam ser consideradas no 
desenvolvimento dos modelos preditivos.  

A seguir, são apresentadas as técnicas estatísticas 
(Correlação Linear e Análise Fatorial) e de agrupamento de 
dados (Árvore de Agrupamento e Método k-Means) 
utilizadas neste estudo. Na Árvore de Agrupamento e no 
Método k-Means, as variáveis são organizadas em classes 
para que as dispostas em um mesmo grupo (cluster) 

possuam maior similaridade em comparação às demais 
variáveis de outras classes. 

A Árvore de Agrupamento (Árvore Hierárquica) forma as 
classes com base no cálculo das distâncias Euclidianas, 
tendo-se, por exemplo, duas variáveis com seus respectivos 
registros 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) e 𝑌 = (𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛).  

A distância Euclidiana 𝑑 é calculada pela equação 13. 

         𝑑(𝑋, 𝑌) = √(𝑋1 − 𝑌1)
2 + (𝑋2 − 𝑌2)

2 + ⋯+ (𝑋𝑛 − 𝑌𝑛)2    (13) 

De acordo com o dendograma, ilustrado na Figura 3 e 
baseado no cálculo das distâncias Euclidianas entre os 
passos temporais mais próximos (nearest neighbors), o 
ramo à esquerda, composto pela variável de saída (p_1), 
está agrupando também as variáveis referentes aos delays 
até t_14 (correspondente à velocidade de vento ocorrida há 
140 minutos). Enquanto que o ramo à direita, de maior 
distância em relação a p_1, é formado pelos passos 
temporais 15

o
 a 36

o
 atrás. 

k-Means é uma técnica iterativa de agrupamento de dados 
(clustering) em que as variáveis estudadas são divididas em 
𝑘 conjuntos definidos pelo usuário, sendo que a intervenção 
do usuário não era necessária na Árvore Hierárquica. 

Primeiramente, os objetos (variáveis estudadas) são 
dispostos, com base em suas coordenadas, em um plano 
(momento 𝑎 da Figura 4) e os centros dos conjuntos 
escolhidos aleatoriamente (𝑏). As variáveis passam a 
integrar esses conjuntos de forma que suas distâncias sejam 
mínimas (𝑐) e os centros são, em seguida, rearranjados pela 
média dos objetos que os constituíram na etapa anterior (𝑐). 
Os dados são, então, reclassificados (𝑑) e este processo se 
estende até que não haja mais mudanças (ℎ). 

Para o desenvolvimento do Método k-Means, apresentado 
na Tabela 3, foi considerada a divisão das 36 variáveis de 
entrada mais a de saída em seis grupos (𝑘 = 6). Observa-se 
nesse caso e nas demais técnicas que o valor a ser previsto 
de 10 minutos à frente (p_1) está mais relacionado aos 
dados passados mais próximos temporalmente. Há, 
portanto, uma diminuição gradual de importância à medida 
que se estende os passos considerados.   

Como exemplo, o primeiro cluster é composto pelo valor a 
ser previsto e se prolonga até o quinto dado passado (50 
minutos atrás). Com menores influências em relação à p_1 
(maiores distâncias Euclidianas médias para p_1), o segundo 
grupo vai do 6

o
 ao 12

o
 delay e o terceiro cluster, do 13

o
 ao 

18
o
 passo atrás. 

Os coeficientes de Correlação Linear, extraídos da matriz de 
correlação, indicam a relação linear existente entre variáveis 
(analisadas sempre em pares), sendo expressos, por 
exemplo, para 𝑋 e 𝑌, pela equação 14. 

                            𝑟 =
∑(𝑋𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)

√∑(𝑋𝑖 − �̅�)
2
∑(𝑌𝑖 − �̅�)

2

                   (14) 
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Figura 3: Árvore de Agrupamento. 

 

Figura 4: Etapas para classificação conforme o Método k-Means [23]. 

 

Os valores de correlação não dependem das unidades de 
medida, sendo adimensionais e sempre contidos entre -1 e 
+1. Estes indicam uma associação linear perfeita negativa e 
positiva, respectivamente. Não se pode afirmar, entretanto, 
que se as correlações forem elevadas, de fato exista uma 
relação de causa-efeito. Caso o coeficiente de correlação 
seja zero, isso não necessariamente implica ausência de 
relação entre as variáveis. Pode-se ter, por exemplo, 
dependência funcional não linear. 

A Tabela 4 apresenta apenas uma versão simplificada da 
matriz de Correlação Linear obtida com o auxílio do 
programa Statistica e destaca a maior relação existente 
entre a variável de saída com os dados passados mais 
próximos temporalmente. Por exemplo, o coeficiente de 
correlação entre p_1 e o vento ocorrido a 60 minutos do 
instante 𝑡 = 0, t_6, é de 0,82. Por outro lado, para o do 36

o
 

passo temporal passado (t_36), esse valor decai 
significativamente para 0,38. 

 

Tabela 3: Método k-Means. 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Variável 𝑑 Variável 𝑑 Variável 
𝑑 

t_5 0,872 t_12 0,872 t_18 0,808 

t_4 0,712 t_11 0,712 t_17 0,636 

t_3 0,602 t_10 0,602 t_16 0,535 

t_2 0,561 t_9 0,561 t_15 0,535 

t_1 0,602 t_8 0,602 t_14 0,636 

t_0 0,712 t_7 0,712 t_13 0,808 

p_1 0,872 t_6 0,872  

Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 

Variável 𝑑 Variável 𝑑 Variável 
𝑑 

t_24 0,808 t_30 0,808 t_36 0,808 

t_23 0,636 t_29 0,636 t_35 0,636 

t_22 0,535 t_28 0,535 t_34 0,535 

t_21 0,535 t_27 0,535 t_33 0,535 

t_20 0,636 t_26 0,636 t_32 0,636 

t_19 0,808 t_25 0,808 t_31 0,808 
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Por fim, a Análise Fatorial possibilita resumir as informações 
contidas em um grande número de variáveis observadas em 
um valor reduzido de variáveis latentes ou fatores, com 
perda mínima de informação. Conforme Hair et al [24], a 
sequência dos passos a serem seguidos para a sua realização 
são: (1) concepção do problema, (2) obtenção da matriz de 
correlação, (3) definição do método de Análise Fatorial, (4) 
indicação do número de fatores, (5) rotação e interpretação 
dos fatores e (6) cálculo das cargas fatoriais. 

Tabela 4: Correlação Linear entre as variáveis. 

Var/Var t_36 t_30 t_24 t_18 t_12 t_6 p_1 

t_36 1,00       

t_30 0,84 1,00      

t_24 0,73 0,84 1,00     

t_18 0,64 0,73 0,84 1,00    

t_12 0,55 0,64 0,73 0,84 1,00   

t_6 0,46 0,55 0,64 0,73 0,84 1,00  

p_1 0,38 0,45 0,53 0,62 0,72 0,82 1,00 

Como resultados deste método, as cargas fatoriais 
equivalem à correlação de cada variável com o fator e são 
consideradas significativas quando seus valores forem 
maiores que 0,60 [24]. Dessa forma, cargas numericamente 
superiores tornam as variáveis representativas e 
responsáveis pela nomeação do fator em questão. Para a 
aplicação da Análise Fatorial neste estudo, optou-se pela 
extração de dois fatores, que juntos explicam um valor 
representativo de 86,59% da variância total do banco de 
dados. 

Sem a rotação, no entanto, há uma maior dificuldade em se 
interpretar e nomear os fatores. Desta forma, realizou-se a 
rotação por meio da técnica Varimax e seu resultado é 
apresentado na Figura 5. A rotação é uma grande vantagem 
para Análise Fatorial, pois, neste contexto, cada um dos 
novos fatores passa a apresentar uma correlação mais forte 
com uma ou mais variáveis, e mais fraca com as demais. Faz, 
portanto, os coeficientes aproximarem-se, na medida do 
possível, de 0 ou 1. Isto possibilita a obtenção de soluções 
mais simples e significativas e facilita a interpretação. A 
técnica Varimax, no caso, minimiza o número de variáveis 
com alta carga sobre o fator, o que reforça sua 
interpretação. 

A Figura 5 ilustra as cargas dos fatores 1 e 2. O fator 1 
explica 73,74% da variância e agrupa as variáveis para 
previsão, com resolução de 10 minutos, correspondentes 
aos dados passados do 1º ao 19

o
 passo (190 minutos atrás). 

Os valores do eixo horizontal são as cargas fatoriais, que 
para o fator 1 agrega os ventos precedentes com cargas 
superiores a 0,60. Pela Análise Fatorial, portanto, poder-se-
ia sugerir que as variáveis de entrada aos modelos de 
previsão incluíssem os dados até o 19

o
 delay.  

Com base nos resultados da Análise Fatorial (até o 19
o
 

delay), da Árvore de Agrupamento (até o 14
o
 delay) e do 

Método k-Means (até o 18
o
 delay, conforme clusters 1, 2 e 3 

da Tabela 3), foram adotados como entrada para todos os 
modelos previsores com resolução de 10 minutos, os 

valores precedentes de vento de até 170 minutos 
(correspondente à média das três técnicas). 

 

Figura 5: Análise Fatorial. 

As Tabelas 5 e 6 fornecem as estatísticas das previsões de 
velocidade do vento para até seis passos temporais à frente 
(60 minutos), tendo sido obtidas com o auxílio do programa 
Statistica Neural Networks. Ressalta-se que a Tabela 5 
mostra os resultados para o período quente da validação, de 
18/01/2008 a 09/02/2008, e a Tabela 6 para o período frio, 
de 11/07/2008 a 02/08/2008.  

Tabela 5: Resultados das previsões de velocidade do vento para 
resolução de 10 minutos (período quente). 

Estatísticas/(min) 10 20 30 40 50 60 

𝑁𝑆 0,93 0,88 0,84 0,81 0,79 0,76 

𝑅2 0,93 0,88 0,84 0,81 0,78 0,75 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (m/s) 0,74 0,99 1,12 1,22 1,31 1,38 

𝑀𝐴𝐸 (m/s) 0,55 0,73 0,84 0,92 0,99 1,05 

𝑀𝐴𝑃𝐸 (%) 8,80 12,07 14,01 15,20 16,42 17,52 

Tabela 6: Resultados das previsões de velocidade do vento para 
resolução de 10 minutos (período frio). 

Estatísticas/(min) 10 20 30 40 50 60 

𝑁𝑆 0,95 0,89 0,85 0,81 0,78 0,74 

𝑅2 0,95 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (m/s) 0,62 0,89 1,07 1,19 1,30 1,39 

𝑀𝐴𝐸 (m/s) 0,45 0,65 0,79 0,88 0,97 1,04 

𝑀𝐴𝑃𝐸 (%) 7,82 11,32 14,09 15,62 17,18 18,51 

Os resultados das Tabelas 5 e 6 indicam que os erros 
aumentam à medida que se estende o horizonte de 
previsão; e os gráficos ilustrados nas Figuras 6 e 7 
comparam os ventos previstos e observados para o 
horizonte de 1 hora. 
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Figura 6: Velocidades do vento previstas e observadas durante o período quente – resolução de 10 minutos – 60 minutos à frente. 

 

 

Figura 7: Correlação das previsões e observações da velocidade do vento durante o período quente – resolução de 10 minutos – 60 
minutos à frente. 

 

6.2 Vento médio de 1 hora 

Para as previsões de velocidade do vento médio de 1 hora e 
de 3 horas (subseção 6.3), não foram pré-selecionadas as 
variáveis de entrada aos modelos, devido às menores 
quantidades de dados consideradas nestes casos. 

Analisou-se estatisticamente a qualidade das previsões 
realizadas nas amostras de validação das RNAs. As Tabelas 7 
e 8 apresentam os resultados obtidos para os períodos 
quente e frio, respectivamente, e as Figuras 8 e 9 comparam 
as diferenças existentes entre os valores observados e 
previstos de vento para 1 hora à frente no período quente e 
6 horas à frente no período frio. 

 

De acordo com as tabelas, os erros aumentam com o 
horizonte de previsão e também há diminuição de 𝑁𝑆 e 𝑅2. 
Para a resolução de 1 hora, as previsões realizadas para o 
período quente são mais aderentes às observações de 
vento. Para o horizonte de previsão de 1 hora, houve um 
melhor desempenho do modelo com resolução de 1 hora do 
que a do modelo com resolução de 10 minutos. 

Os gráficos ilustram a dificuldade dos modelos em prever 
valores extremos. Todavia, as RNAs ainda preveem 
adequadamente o comportamento do vento para os 
períodos de validação. 
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Figura 8: Velocidades do vento previstas e observadas durante o período quente – resolução de 1 hora – 1 hora à frente. 

 

Figura 9: Velocidades do vento previstas e observadas durante o período frio – resolução de 1 hora – 6 horas à frente. 

 

Tabela 7: Resultados das previsões de velocidade do vento para 
resolução de 1 hora (período quente). 

Estatísticas/(hora) 1 2 3 4 5 6 

𝑁𝑆 0,85 0,71 0,59 0,47 0,39 0,31 

𝑅2 0,85 0,70 0,56 0,43 0,31 0,24 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (m/s) 1,06 1,47 1,76 2,00 2,15 2,28 

𝑀𝐴𝐸 (m/s) 0,80 1,15 1,37 1,54 1,69 1,80 

𝑀𝐴𝑃𝐸 (%) 12,62 18,49 22,22 25,34 27,87 29,33 

Tabela 8: Resultados das previsões de velocidade do vento para 
resolução de 1 hora (período frio). 

Estatísticas/(hora) 1 2 3 4 5 6 

𝑁𝑆 0,83 0,64 0,48 0,36 0,26 0,18 

𝑅2 0,83 0,65 0,49 0,37 0,27 0,22 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (m/s) 1,09 1,60 1,93 2,14 2,30 2,42 

𝑀𝐴𝐸 (m/s) 0,83 1,23 1,48 1,68 1,84 1,93 

𝑀𝐴𝑃𝐸 (%) 14,48 22,12 26,66 30,84 34,44 36,25 

6.3 Vento médio de 3 horas 

Foram utilizados como variáveis de entrada aos modelos 
desenvolvidos nesta seção, apenas dois delays (equivalentes 
a seis horas de atraso) e os valores instantâneos de 
velocidade do vento. Os resultados obtidos para este caso 
são mostrados nas Tabelas 9 e 10.  

Tabela 9: Resultados das previsões de velocidade do vento para 
resolução de 3 horas (período quente). 

Estatísticas/(hora) 3 6 9 12 15 18 

𝑁𝑆 0,70 0,36 0,15 0,12 0,23 0,32 

𝑅2 0,66 0,26 0,11 0,09 0,10 0,19 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (m/s) 1,45 2,13 2,44 2,45 2,29 2,18 

𝑀𝐴𝐸 (m/s) 1,15 1,64 1,92 1,95 1,85 1,79 

𝑀𝐴𝑃𝐸 (%) 18,03 25,71 29,40 29,59 29,03 28,18 
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Figura 10: Velocidades do vento previstas e observadas durante o período frio – resolução de 3 horas – 6 horas à frente. 

 

Tabela 10: Resultados das previsões de velocidade do vento para 
resolução de 3 horas (período frio). 

Estatísticas/(hora) 3 6 9 12 15 18 

𝑁𝑆 0,62 0,25 0,11 0,08 0,07 0,05 

𝑅2 0,61 0,22 0,08 0,05 0,09 0,14 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (m/s) 1,57 2,22 2,42 2,46 2,47 2,48 

𝑀𝐴𝐸 (m/s) 1,20 1,76 1,93 1,99 2,01 2,01 

𝑀𝐴𝑃𝐸 (%) 20,97 30,54 33,69 35,02 36,99 36,64 

A Figura 10 ilustra as diferenças entre os ventos previstos e 
observados para dois passos temporais ou 6 horas à frente 
para o período frio (mesmo horizonte de previsão da Figura 
9). Para o período quente, houve aumento consistente dos 
erros calculados e diminuições em 𝑁𝑆 e 𝑅2 até o quarto 
passo. Há nas previsões seguintes, uma melhora de 
desempenho. Para o frio, ocorreram oscilações e variações 
dos resultados, conforme a variável estatística estudada. 
Estes efeitos podem ser explicados pelo maior horizonte de 
previsão analisado e pelos efeitos de ciclo diurno da 
velocidade do vento. Neste caso, é ressaltado o melhor 
desempenho das previsões para o período quente. 

À medida que o horizonte de previsão aumenta, os valores 
das previsões passam a sofrer acentuada suavização (efeito 
conhecido como reversão à média). Há, portanto, uma 
perda de capacidade para previsão de ventos extremos. 

7 Previsão de potência 

Foram realizadas, enfim, previsões de potência na Usina 
Eólio-Elétrica de Palmas (PR) para as mesmas três 
resoluções: 10 minutos, 1 hora e 3 horas. Todas para até 
seis passos temporais à frente: até 1 hora, 6 horas e 18 
horas à frente. Os modelos criados nesta seção foram 
baseados em duas séries de dados históricos de potência. 
Estas informações compreenderam os períodos de 
15/12/2008 a 27/01/2009 (período quente) e de 
04/06/2008 a 17/07/2008 (período frio). 

As Tabelas 11 e 12 mostram como estes intervalos foram 
divididos em treinamento, teste e validação para o 
desenvolvimento dos modelos de previsão. 

Tabela 11: Intervalos utilizados para treinamento, teste e validação 
dos modelos de previsão de potência (período quente). 

Classe Intervalos 

Treinamento (80%) 
15/12/2008 09:00 a 18/01/2009 11:50 

27/01/2009 06:00 a 27/01/2009 23:50 

Teste (10%) 18/01/2009 12:00 a 22/01/2009 20:50 

Validação (10%) 22/01/2009 21:00 a 27/01/2009 05:50 

Tabela 12: Intervalos utilizados para treinamento, teste e validação 
dos modelos de previsão de potência (período frio). 

Classe Intervalos 

Treinamento (80%) 13/06/2008 03:00 a 17/07/2008 23:50 

Teste (10%) 04/06/2008 09:00 a 08/06/2008 17:50 

Validação (10%) 08/06/2008 18:00 a 13/06/2008 2:50 

Foram considerados os delays abaixo como entradas aos 
modelos previsores desta variável, sendo iguais aos dos 
modelos desenvolvidos para a velocidade do vento: 

 Potência média de 10 minutos: até 17 passos 
temporais atrás (delays); 

 Potência média de 1 hora: até 6 passos temporais 
atrás; 

 Potência média de 3 horas: até 2 passos temporais 
atrás. 

7.1 Potência média de 10 minutos 

As tabelas foram desenvolvidas com o auxílio do programa 
Statistica Neural Networks para as previsões de potência até 
seis passos temporais ou 60 minutos à frente. A Tabela 13 
apresenta os resultados para o período de validação da 
estação quente, de 22/01/2009 a 27/01/2009, e a Tabela 14 
para o da estação fria, de 08/06/2008 a 13/06/2008. A 
Figura 11 ilustra as potências observadas e previstas para 60 
minutos à frente para o período de frio. 
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Figura 11: Potências previstas e observadas durante o período frio – resolução de 10 minutos – 60 minutos à frente. 

 

Tabela 13: Resultados das previsões de potência para resolução de 
10 minutos (período quente). 

Estatísticas/(min) 10 20 30 40 50 60 

𝑁𝑆 0,91 0,82 0,78 0,74 0,70 0,64 

𝑅2 0,91 0,83 0,78 0,72 0,65 0,61 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (kW) 181,4 250,4 281,0 301,5 327,3 355,0 

𝑀𝐴𝐸 (kW) 121,7 170,3 197,6 227,0 250,3 272,7 

Tabela 14: Resultados das previsões de potência para resolução de 
10 minutos (período frio). 

Estatísticas/(min) 10 20 30 40 50 60 

𝑁𝑆 0,94 0,88 0,83 0,77 0,73 0,71 

𝑅2 0,94 0,88 0,83 0,77 0,74 0,72 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (kW) 161,1 232,6 276,3 317,3 343,8 358,6 

𝑀𝐴𝐸 (kW) 90,8 134,0 167,2 197,5 211,2 223,3 

Para a resolução de 10 minutos, houve aumentos nos erros 
e diminuições em 𝑁𝑆 e 𝑅2. Em ambos os períodos, 
ocorreram aumentos nas diferenças entre as previsões e as 
observações com a ampliação do horizonte de tempo. 
Entretanto, houve um melhor desempenho, de forma geral, 
dos modelos desenvolvidos para o frio. Percebe-se que para 
menores valores reais de potência, os erros absolutos são, 
normalmente, menos significativos que nos casos de 
potência mais elevada. Os modelos desenvolvidos nesta 
seção previram satisfatoriamente o comportamento da 
potência ao longo do período de estudo. Para este caso, 
porém, é destacada certa dificuldade em antever valores 
extremos. Como exemplo, apresentam-se os altos valores 
observados em 10 de junho de 2008, na Figura 11. 

7.2 Potência média de 1 hora 

As Tabelas 15 e 16 desta seção expõem os resultados das 
previsões de potência com resolução de 1 hora para os 
períodos de validação das estações quente e fria, 
respectivamente, e a Figura 12 compara os valores de 
potência observados e previstos para o horizonte de 
previsão de 1 hora. 

As mesmas observações realizadas para as previsões de 
resolução de 10 minutos (subseção 7.1) podem ser feitas 
para os resultados desta etapa.  

Tabela 15: Resultados das previsões de potência para resolução de 
1 hora (período quente). 

Estatísticas/(hora) 1 2 3 4 5 6 

𝑁𝑆 0,77 0,47 0,24 0,13 0,09 0,10 

𝑅2 0,73 0,36 0,16 0,10 0,06 0,04 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (kW) 288,9 438,0 515,1 544,2 554,6 553,3 

𝑀𝐴𝐸 (kW) 221,4 379,5 431,6 445,9 449,0 454,2 

Tabela 16: Resultados das previsões de potência para resolução de 
1 hora (período frio). 

Estatísticas/(hora) 1 2 3 4 5 6 

𝑁𝑆 0,81 0,66 0,51 0,41 0,31 0,26 

𝑅2 0,81 0,68 0,55 0,45 0,41 0,29 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (kW) 279,6 372,8 450,1 495,0 539,7 558,7 

𝑀𝐴𝐸 (kW) 173,8 256,0 324,8 377,0 407,5 439,6 

Observa-se que houve um melhor desempenho, para a 
previsão com horizonte de 1 hora, do modelo com 
resolução de 1 hora do que a do modelo com resolução de 
10 minutos. 

7.3 Potência média de 3 horas 

Foram utilizados, como dados de entrada aos modelos de 
previsão desta seção, apenas dois delays e os valores 
instantâneos de potência da Usina Eólio-Elétrica de Palmas. 
Os resultados são apresentados nas Tabelas 17 e 18.  

Tabela 17: Resultados das previsões de potência para resolução de 
3 horas (período quente). 

Estatísticas/(hora) 3 6 9 12 15 18 

𝑁𝑆 0,36 0,11 0,13 0,12 0,22 0,43 

𝑅2 0,28 0,05 0,04 0,06 0,09 0,51 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (kW) 440,5 509,4 515,4 509,4 470,0 399,2 

𝑀𝐴𝐸 (kW) 348,1 428,9 445,0 438,6 398,2 312,8 
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Figura 12: Potências previstas e observadas durante o período frio – resolução de 1 hora – 1 hora à frente. 

 

Figura 13: Potências previstas e observadas durante o período quente – resolução de 1 hora – 6 horas à frente. 

 

Figura 14: Potências previstas e observadas durante o período quente – resolução de 3 horas – 6 horas à frente. 
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Houve oscilações de desempenho dos modelos em relação 
ao horizonte de previsão. As mesmas justificativas utilizadas 
para as previsões de velocidade do vento com resolução de 
3 horas (subseção 6.3) podem ser aplicadas para a potência. 

Tabela 18: Resultados das previsões de potência para resolução de 
3 horas (período frio). 

Estatísticas/(hora) 3 6 9 12 15 18 

𝑁𝑆 0,67 0,30 0,31 0,36 0,28 0,17 

𝑅2 0,67 0,30 0,21 0,29 0,17 0,22 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (kW) 348,2 512,1 513,5 489,4 508,3 520,7 

𝑀𝐴𝐸 (kW) 264,7 401,9 415,9 402,4 425,9 414,2 

As Figuras 13 e 14 ilustram que as potências previstas para 6 
horas à frente apresentam o fenômeno de reversão à 
média.  

8 Conclusões e trabalhos futuros 

Neste trabalho, foram desenvolvidos modelos 
computacionais com a técnica de Redes Neurais Artificiais 
para as previsões de velocidade do vento e de geração 
elétrica na Usina Eólio-Elétrica de Palmas. As resoluções dos 
horizontes de previsão são de 10 minutos, 1 hora e 3 horas, 
até 6 passos temporais à frente.  

Para os modelos de vento ajustados a seus dados históricos 
com resolução de 10 minutos (fornecidos pela COPEL), 
houve pequenas diferenças entre os valores previstos e 
observados. Existe, entretanto, uma piora à medida que se 
estende o horizonte preditivo (número de passos à frente) e 
a resolução temporal da série. Para a resolução de 3 horas, 
por exemplo, notou-se que as previsões se aproximaram 
demasiadamente de um valor médio (fenômeno conhecido 
como reversão à média). 

Os modelos de potência previram satisfatoriamente seu 
comportamento, porém com uma maior dificuldade em 
antever valores extremos, mesmo na resolução de 10 
minutos. Destaca-se o melhor desempenho do modelo de 
um passo à frente com resolução de 1 hora em comparação 
ao seu correspondente da resolução de 10 minutos. Os 
passos temporais são, portanto, uma fonte importante de 
degradação de desempenho. Já as primeiras redes da 
resolução de 3 horas acompanham adequadamente as 
tendências dos valores de potência. Porém, à medida que se 
estende o horizonte de previsão, o efeito de reversão à 
média compromete significativamente os resultados obtidos 
devido à extensão restrita dos dados considerados.  

Este trabalho apresentou resultados satisfatórios para 
previsões de velocidade do vento e de geração eólica no 
horizonte de curtíssimo prazo, mediante modelos 
estatísticos com RNAs. Futuros trabalhos nesta linha de 
pesquisa são apresentados abaixo: 

 Comparar as previsões obtidas por meio das RNAs com 
as de demais métodos, como Persistência;  

 Estimar séries temporais mais longas de velocidade do 
vento e de energia gerada na Usina Eólio-Elétrica de 
Palmas; 

 Considerar as variáveis meteorológicas (temperatura, 
pressão e umidade relativa do ar) como dados de 
entrada ao treinamento das RNAs; 

 Desenvolver modelos que utilizam, além dos valores 
históricos das variáveis a serem previstas, dados da 
Previsão Numérica de Tempo (NWP) e modelos 
híbridos; 

 Combinar as diferentes técnicas em Mineração de 
Dados (modelos híbridos) [25]. 
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Abstract: This paper discusses the relationship of the main 
urban characteristics that structure the city of Curitiba 
(Brazil), presenting its historic evolution, with the energy 
consumption, obtained through the compilation of the 
partial energy matrix in mobility of the city. The recognition 
of Curitiba concerning urban planning, including mobility, 
does not correspond to data obtained in its partial energy 
matrix in mobility. Indeed, even in comparison with 
economy sectors, the energy matrix presents considerable 
values of gasoline and diesel consumption, since the city 
possesses considerable infrastructure for automobiles. 
Finally, recommendations on the study of energy 
consumption on mobility in cities are presented.  

Keywords: Energy matrix, Curitiba, mobility, urban planning. 

Resumo: Este artigo discute a relação das principais 
características urbanas que estruturam a cidade de Curitiba, 
apresentando sua evolução histórica, com o consumo de 
energia, obtido mediante compilação de matriz energética 
parcial da cidade. O reconhecimento da cidade em 
planejamento urbano, inclusive quanto à mobilidade, não 
corresponde aos dados obtidos na matriz energética parcial 
em mobilidade. Com efeito, mesmo em comparação aos 

setores da economia, a matriz energética apresenta valores 
consideráveis de consumo em gasolina e óleo diesel, até 
pelo fato de a cidade possuir considerável infraestrutura 
para o automóvel. Por fim, são apresentadas 
recomendações sobre o estudo do consumo de energia em 
mobilidade em cidades.  

Palavras-Chave: Matriz energética, Curitiba, mobilidade, 
planejamento urbano. 

1 Introdução 

As décadas finais do século XX e os anos iniciais do século 
XXI foram caracterizados por uma revisão crítica com 
relação aos padrões de desenvolvimento das nações 
capitalistas ao redor do mundo e, principalmente, nas 
relações que detêm com a exploração de recursos naturais e 
com os altos índices de poluição atrelados a meios de vida, 
produção e consumo. A 21ª Conferência do Clima (COP 21), 
realizada em Paris em dezembro de 2015, cujo principal 
objetivo foi firmar um acordo entre países para diminuição 
na emissão de gases de efeito estufa, é a mais recente 
reunião de chefes de Estado e pesquisadores em uma 
agenda de eventos em prol do desenvolvimento sustentável 
que se originou com a criação do Clube de Roma, em 1968 e 
teve como principais marcos históricos a Conferência de 
Estocolmo sobre Ambiente Humano das Nações Unidas, em 
1972; o Relatório de Brundtland intitulado “Nosso Futuro 
Comum”, onde foi pela primeira vez formalizado o conceito 
de desenvolvimento sustentável”, em 1987; a Conferência 
das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (Rio 
92), quando foi instituída a Agenda 21; a Conferência 
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de 
Johanesburgo (Rio +10), em 2002 e, mais recentemente, sua 
última edição, a Rio +20, no Rio de Janeiro em 2012. 

O reforço a uma abordagem de planejamento urbano mais 
próximo ao diálogo das práticas de desenvolvimento 
sustentáveis se torna um tema dominante a partir da 
publicação do relatório de Brundtland, “Nosso Futuro 
Comum”, em 1987 [1], em que consta a seção “The urban 
challenge”, que tematiza questões como o crescimento das 
cidades, os meios urbanos em relação ao desenvolvimento 
dos países e estratégias de cooperação internacional [2]. De 
fato, a partir desses eventos evidenciou-se a escassez das 
fontes de energia não renováveis, fortalecendo os debates 
em prol da melhor utilização dos recursos findáveis do 
planeta.  

Uma retrospectiva histórica sobre a busca pela otimização 
dos recursos energéticos, desde os primeiros encontros 
internacionais promovidos na década de 1960, evidencia 
que uma leitura sobre o desenvolvimento urbano 
sustentável se coaduna, com frequência, a questões como a 
forma urbana compacta e multifuncional, a promoção do 
uso do solo eficiente, a proteção do meio natural, da 
biodiversidade e da produção alimentícia e a otimização do 
transporte público, dos espaços de caminhada e do ciclismo 
na provisão de infraestrutura [3]. Nesse sentido, o 
entrecruzamento de informações como as características 
urbanas de uma cidade – sejam elas de forma, geografia e 
ocupação do solo – juntamente às suas condicionantes de 
mobilidade se torna uma abordagem pertinente ao 
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entendimento qualitativo de sua matriz energética, 
sinalizando caminhos para o planejamento urbano voltado a 
práticas sustentáveis. 

O objetivo deste artigo é apresentar as relações entre as 
características urbanas da cidade de Curitiba e suas 
condicionantes de mobilidade urbana, de modo a propor 
interpretações acerca dos dados extraídos de sua matriz 
energética. Este artigo se baseia na dissertação de mestrado 
desenvolvida pelo autor no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia da Construção Civil – PPGECC, da 
Universidade Federal do Paraná. A pesquisa integrou o 
programa Ignis Mutat Res, que reuniu pesquisadores da 
referida instituição e da École Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage, na França e da University of 
Cincinnati, nos Estados Unidos. Desse modo, a primeira fase 
de trabalho que compôs a pesquisa desenvolvida pelo autor 
teve como objetivo levantar as matrizes energéticas parciais 
das cidades de Bordeaux, Cincinnati e Curitiba, nas suas 
escalas metropolitanas, por meio do método técnico-
contábil. Nesta presente fase da pesquisa, delineia-se um 
enfoque restrito à última cidade, em particular ao Município 
de Curitiba, de modo a propor uma análise qualitativa para 
os dados levantados na dissertação, explorando em maior 
grau a caracterização urbana da cidade, excluída sua região 
metropolitana, e relação com a mobilidade. 

Assim, a estruturação deste artigo se desenvolve mediante 
três seções. Na primeira delas apresentam-se brevemente 
considerações sobre a caracterização urbana e as 
condicionantes de mobilidade da cidade de Curitiba 
apreendidas mediante revisão de literatura. Na segunda 
seção apresenta-se em maior detalhe a matriz energética do 
Município de Curitiba para o ano de 2011. Já na terceira 
seção, discute-se a relação dos resultados para a matriz 
energética de Curitiba em relação às características de 
ocupação do solo e mobilidade na cidade, que constitui um 
passo preliminar a ações propositivas no âmbito do 
planejamento urbano que colabore para o otimização dos 
recursos energéticos na metrópole paranaense. 

2 Curitiba: paradigma de planejamento em detalhe 

A história de Curitiba remonta ao século XVII, quando na 
ocasião da busca por novas minas de ouro na colônia, o 
povoado se estabeleceu, tornando-se vila em 1693 e, 
finalmente, chegando a capital da província do Paraná em 
1853, a partir de sua emancipação. Já em 1855, o 
engenheiro francês Pierre Taulois é contratado para propor 
alterações viárias na cidade que priorizassem o paralelismo 
das ruas e a implantação de um traçado urbano em forma 
de grelha, em muito favorecido pela topografia atenuada da 
cidade. Ainda que os primeiros assentamentos de Curitiba 
tenham se desenvolvido a partir do século XVII, o 
crescimento acentuado da capital paranaense só começa a 
ocorrer a partir do século XX. Reconhecida como cidade-
modelo em planejamento urbano no Brasil, especialmente 
pelas iniciativas vanguardistas de mobilidade capitaneadas 
por Jaime Lerner na década de 1970, a cidade possui um 
histórico bem mais remoto de desenvolvimento pautado na 
regulação do traçado urbano e de usos e ocupação do solo 

que em muito auxiliam a entender sua forma urbana na 
atualidade. 

Em meados da década de 1940, com a vinda do arquiteto 
francês Alfred Agache para o Brasil, a cidade, que 
gradualmente se industrializava, passou a dispor de um 
plano urbanístico por ele elaborado, em muito pautado no 
conceito de City Beautiful do século XIX [4]. Esse plano se 
baseava essencialmente em um padrão de crescimento 
circular conformado por anéis que expandiam a cidade do 
centro em direção à periferia, rasgados por grandes 
avenidas que os interligam em eixos estratégicos. O Plano 
Agache trazia consigo uma organização da cidade por meio 
de Centros Funcionais, aplicando o conceito de Zoning – 
zoneamento, a proposta de um Código de Edificações 
(efetivamente implantado em 1953) e um novo desenho 
urbano gerado a partir do Plano de Avenidas, ainda que não 
houvesse uma proposta definida de adensamento e 
verticalização [4]. Dessa forma, o planejamento 
desenvolvido por Agache conferiu a Curitiba condições 
infraestruturais importantes para as medidas 
revolucionárias que foram pensadas a partir dos anos 1960. 

A década de 1960 é de fundamental importância para a 
urbanística contemporânea tanto no âmbito internacional 
quanto nacional. No exterior, as primeiras críticas ao 
urbanismo modernista, com seu modelo de zoneamento 
sectário - segregando funções da cidade a áreas específicas, 
bem como sua monumentalidade distante da escala 
humana e prejudicial às relações sociais começam a ser 
questionadas especialmente no campo da sociologia, como 
evidencia o emblemático trabalho de Jane Jacobs: “Life and 
Death of Great American Cities” (1961). Internamente ao 
próprio movimento moderno e no âmbito do último 
Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, realizado 
em Dubrovnik em 1956, um grupo conhecido como Team X, 
encarregado de organizar o evento, trouxe à pauta 
discussões como a necessidade de se abarcarem fatores 
humanos e ambientais no planejamento urbano, bem como 
entender a inter-relação dos diversos sistemas 
infraestruturais, tais como transporte coletivo e sistema de 
áreas verdes, com usos e ocupação do solo cada vez mais 
dinâmicos e sobrepostos. O contexto brasileiro também não 
estava distante do debate sobre a humanização e 
otimização do espaço urbano: o Plano das Avenidas 
elaborado em São Paulo por Prestes Maia, cortando a 
metrópole paulistana com pontes e viadutos já mostrava 
suas facetas de degradação do espaço público e o próprio 
esgotamento funcional [4]. 

Em Curitiba, à essa época, o prefeito Ivo Arzua contrata um 
novo plano diretor para a cidade, mediante o 
aconselhamento de arquitetos e professores da 
Universidade Federal do Paraná, preocupados com uma 
eventual defasagem do Plano Agache em relação ao intenso 
crescimento que a capital apresentava. Com isso, o Plano 
Preliminar de Urbanismo começa a ser desenvolvido em 
1965, contando com a participação de uma equipe de 
jovens arquitetos, dentre os quais o próprio Jaime Lerner, 
orientados por Jorge Wilheim [4].  

Com o crescimento da mancha urbana da cidade, a ideia de 
um tecido urbano delimitado por um cinturão verde passou 
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a ser entendida como inadequada a uma metrópole que se 
desenvolvia indeterminadamente. A partir desse 
entendimento, surge a concepção de um modelo de 
desenvolvimento urbano radial, composto de grandes eixos 
lineares, chamados eixos estruturais, que congregavam os 
maiores índices de adensamento urbano e verticalização [4]. 

A implementação das diretrizes do plano começa a ser 
viabilizada mediante o “milagre econômico” do Regime 
Militar na década de 1970, bem como com a posse de Jaime 
Lerner na Prefeitura de Curitiba em 1971. Com as restrições 
impostas pela cidade real e consolidada, os urbanistas 
curitibanos passaram a trabalhar a transformação de ruas 
existentes. As ações desenvolvidas pelo Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, sob a 
orientação das diretrizes do plano de Wilheim, se basearam 
em três eixos de atenção: uso do solo, transporte coletivo e 
circulação. Rafael Dely desenvolve também o sistema 
trinário dos eixos estruturais, composto por uma artéria 
principal, caracterizada por uma via central de tráfego lento, 
na qual concentra-se o comércio e por onde circulariam os 
ônibus expressos, e vias rápidas paralelas, uma ligando o 
bairro ao centro e outra no sentido inverso. Data de 1974 a 
inauguração do primeiro ônibus expresso que atende na 
atualidade milhares de pessoas, incluindo cidades da região 
metropolitana [4]. A essa época, a região metropolitana de 
Curitiba possuía 869.839 habitantes, e a capital 620.000 [5]. 
Com a abertura dos eixos e a disponibilidade de transporte 
coletivo, contando inclusive com linhas expressas ligando as 
diferentes regiões da cidade, estimulou-se não só a 
valorização imobiliária das imediações dessas grandes 
artérias, como também incentivou-se a ocupação na 
periferia da cidade, a partir de então dinamicamente 
conectada com o centro por ramais e terminais [5]. A Figura 
1 apresenta a evolução urbana de Curitiba. 

Curitiba possui na atualidade cerca de 1,8 milhão de 
habitantes, com uma região metropolitana que chega a mais 
de três milhões. Trabalhando a complexidade dessa malha 
urbana metropolitana, o sistema de transporte coletivo 
público implantando na década de 1970, passa a assumir 
uma complexidade ímpar, compreendida especialmente por 
meio de suas ramificações, tanto espaciais quanto 
tipológicas - linhas intercidades, expressos, ônibus turísticos, 
biarticulados, etc. A metropolização e a polarização de 
Curitiba no processo trouxeram para a capital grandes 
desafios na ótica do planejamento urbano. A aglomeração 
de indústrias nas proximidades da cidade fomentou um 
crescimento expressivo da mancha urbana de Curitiba e 
cidades vizinhas, fazendo emergir a Região Metropolitana 
de Curitiba (RMC) e suas cidades-dormitórios. A RMC é 
composta das cidades ilustradas na Figura 2. 

Silva [5] ressalta que, para atender as novas demandas da 
população que agora se encontra dispersa em cidades 
conurbadas com a capital paranaense, a malha viária é 

expandida para além dos limites urbanos. A RMC também 
passa a integrar a partir de 1996 o sistema de transporte 
coletivo. Passando a trabalhar com a escala dos milhões de 
habitantes da região metropolitana, o sistema implantado 
na década de 1970 passa a dar sinais de esgotamento [5], 
que culminam com ônibus e terminais superlotados em 
horários de pico ao longo do dia.   

 

 

Figura 1: Mapa da evolução urbana de Curitiba, 2012 [13]. 

 

Alguns trabalhos ressaltam que a ênfase histórica no 
transporte coletivo público motorizado em Curitiba acaba 
por inibir a contemplação de outros modais, tanto de 
massa, quanto alternativos, nas dinâmicas de deslocamento 
na cidade. O uso da bicicleta, por exemplo, é pouco 
expressivo nos deslocamentos cotidianos em Curitiba, 
situação justificada pela pouca infraestrutura de circulação e 
pela oferta de serviços de bike share ainda incipiente [5]. 
Miranda [7] ainda atenta para o caráter de lazer inerente ao 
próprio desenho das ciclovias urbanas, que 
majoritariamente ligam parques e áreas verdes. 

 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  26   |   APRIL  2017 
 

27 
 

 

Figura 2: Mapa da Região Metropolitana de Curitiba [6]. 

 

Conhecida pelo vanguardismo de seu transporte público, 
que na atualidade vem enfrentando os principais problemas 
inerentes à metropolização [5], a saber, a superlotação, o 
aumento do tempo de deslocamento em viagem e o 
aumento do tempo de espera, instiga, mas ainda assim não 
surpreende, o alto índice apresentado pela cidade de 
transporte individual motorizado por habitante. Em dados 
do DENATRAN de 2008, Curitiba figurava como a capital 
brasileira com o maior índice de motorização, 
aproximadamente 614 veículos para cada 1000 habitantes 
[7]. Esse quadro ainda se agrava a partir da virada para a 
segunda década do século XXI: 

“A dispersão espacial entre o local de moradia e as 
atividades cotidianas, juntamente com o aumento da 
renda média da população e a sensação de ‘riqueza’ 
que a propriedade do veículo transmite a seu 

possuidor, contribuiu nos últimos anos para um 
aumento considerável no número de automóveis no 
trânsito urbano de Curitiba. Isso porque o veículo 
particular é considerado pelo usuário um meio mais 
eficaz, rápido e confortável de deslocamento, 
representando, na verdade, maior liberdade de 
locomoção. A par de se constituir em uma alternativa 
ao sistema público de transporte, atualmente 
sobrecarregado em virtude do crescimento 
populacional e da metropolização, políticas econômicas 
adotadas pelo governo federal em 2012, em especial a 
redução do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) para veículos novos, culminaram no aumento da 
motorização em Curitiba” [8].        

As transformações urbanas pelas quais atravessa Curitiba, a 
partir de seu processo de metropolização que expande a 
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mancha urbana e complexifica a infraestrutura de 
transporte, já fornecem sinais de alerta para a qualidade dos 
serviços prestados na urbe, bem como a alteração de 
hábitos de consumo. Cabe verificar que implicações essas 
características urbanas trazem para os dados extraídos a 
partir da matriz energética da cidade. 

3 Matriz energética de Curitiba: método e resultados 
preliminares 

Matrizes energéticas são inventários realizados por países 
sobre a produção e o consumo de energia, classificados por 
energéticos (o combustível de que se origina a energia) ou 
por atividades (em que setor a energia é consumida). Há 
décadas essa ferramenta vem sendo utilizada para que 
nações possam realizar seu planejamento energético e 
balizar a tomada de decisões, além de permitir comparações 
entre os diversos países, e de, ao longo dos anos, suportar 
análises sobre as mudanças nas matrizes energéticas. É, de 
fato, uma importante ferramenta para planejamento e para 
análise da questão energética. 

Em escalas menores, contudo, essa abordagem é incomum, 
de modo que as menores matrizes (balanços, inventários) 
energéticas são normalmente na escala estadual ou 
regional, pois a própria coleta e seleção dos dados é mais 
facilitada. Não é usual a escalas menores, como a urbana. 
De qualquer maneira, a utilidade das matrizes é semelhante 
em qualquer escala, e, portanto, a constituição de matrizes 
energéticas para cidades é, da mesma forma, um 
instrumento útil para a questão energética na escala 
urbana. 

Os balanços energéticos nacionais realizados anualmente 
servem como ferramenta indispensável para o 
planejamento energético das nações, e, no caso do Brasil, 
após o período de insuficiência de oferta de energia 
(conhecido como “apagão”) ocorrido em 2001, foi criada em 
2004 a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que vem 
desde então sendo a responsável pela confecção do Balanço 
Energético Nacional (BEN) [9]. No Estado do Paraná, os 
dados são coletados e tabulados pela Companhia 
Paranaense de Energia (COPEL), que, da mesma forma, 
elabora o Balanço Energético do Estado e que servem 
também para a confecção do BEN. Assim como vários países 
elaboram os seus balanços, a International Energy Agency 
(IEA) faz o balanço mundial. O BEN é realizado pautado nos 
dados gerados pelas concessionárias de energia elétrica 
para cada região do país, compilando-se o produto final, 
numa abordagem bottom-up. Também integram o processo 
os dados dos demais combustíveis a base de petróleo, 
fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).  

Dada a complexidade da pesquisa com matrizes energéticas, 
fica evidente a necessidade de rigor e zelo no processo do 
método de pesquisa, com a adoção de fontes adequadas, 
uma delimitação do objeto de estudo dentro de parâmetros 
precisos para a inferência mais acurada possível. 
Considerando-se que este estudo se pauta em análise de 
dados pré-existentes, e que o caráter essencial é o de 
descrever como se dá o consumo em mobilidade, isto é, 
trata-se de um estudo num contexto exploratório, mas por 
meio de um trabalho descritivo, e que, ainda, focaliza-se em 

acontecimentos contemporâneos, a opção de estratégia 
aqui selecionada é a análise de arquivos.  

A energia consumida nas áreas urbanas tem como unidade 
de análise a tonelada equivalente de petróleo (tep), que 
corresponde a 11,63MWh, conforme utilizado no BEN [9] 
[10], bem como pela International Energy Agency (IEA) [11] 
[12], ou, ainda, corresponde a 41.868 GJ o poder calorífico 
nela contido. Cada combustível a base de petróleo tem seu 
próprio poder calorífico em função de sua qualidade e de 
suas características, de modo que para cada um é 
considerado o poder calorífico médio anual para as 
conversões em tep. Para a produção de energia elétrica a 
partir de fontes renováveis, inclusive a hidráulica, é 
considerado que 1 GWh equivale a 85,984 tep [12]. Desse 
modo, os consumos de energia que serão exibidos por 
energético e por setor para Curitiba foram analisados em 
tep. 

Como o Município de Curitiba tem todo o seu território 
definido como área urbana, e o objetivo deste estudo é a 
obtenção e análise de dados sobre mobilidade urbana, foi 
considerado todo o território e população de Curitiba, ainda 
que existam áreas remanescentes dentro do Município que 
detêm características rurais quanto à paisagem, 
infraestrutura, adensamento e disponibilidade de serviços. 
Não há, todavia, áreas legalmente rurais na cidade. Aqui, 
partiu-se do critério legal brasileiro de definição da área 
urbana, que é o oficial. A Figura 3 apresenta o mapa de 
arruamento da cidade, abrangendo as vias quase a 
totalidade do território. 

Quanto ao consumo energético, foi considerado o período 
de um ano, a partir da mais atualizada base de dados 
disponível para a cidade, isto é, 2011. 

Há outras questões no tocante ao levantamento de dados 
que devem ser mencionadas. Em Curitiba, no caso dos 
combustíveis a base de petróleo, os dados de vendas 
fornecidos pela ANP, que são tabulados pela COPEL quando 
da confecção do Balanço Energético do Paraná e 
posteriormente convertidos em tep, foram tabulados a 
partir dos revendedores. Como o consumo de combustíveis 
fósseis é considerado sobre o local de venda, em muitas 
situações o gasto energético efetivo, o local onde a energia 
realizou o trabalho, não se dará dentro dos limites do 
município. Isso vale para os modais de logística e de 
transporte que façam percursos intermunicipais. Ocorre, 
entretanto, que tal abordagem é a realizada atualmente em 
estudos mundo afora (por exemplo [14] e [15], pelo fato de 
a escala de análise e os vários meios de consumo 
dificultarem medições diretas. Quanto ao consumo de 
eletricidade, esses dados são fornecidos pela própria COPEL, 
empresa concessionária de energia elétrica. No tocante ao 
gás natural, no caso de Curitiba, os dados fornecidos são da 
Companhia Paranaense de Gás (COMPAGAS). 

Este trabalho teve sua coleta de dados pautada em 
referências sobre energia, sejam os balanços energéticos, 
seja a produção científica sobre o tema, e sobre os aspectos 
definidos como urbano, aqueles que servem para 
caracterizar o que de fato é população urbana, mas com 
lastro quantitativo. Esse levantamento consiste na coleta de 
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dados a partir dos Balanços Energéticos das regiões 
geográficas que compreendam a cidade em estudo. Em 
Curitiba, a publicação em menor escala é o Balanço 
Energético do Paraná [16]. Conseguiu-se, contudo, mediante 
contato com a COPEL, pela Coordenadora do Balanço, Sra. 
Rosicler do Rocio Brustolin [22], os dados da região leste do 
Estado do Paraná para o ano de 2011, e mais, os próprios 
dados do Município de Curitiba, que serviram para a 
compilação do Balanço do Estado 2012 (ainda não 
publicado). Esses foram fornecidos para esta pesquisa. Até o 
momento os dados disponibilizados foram parte dos do ano 
de 2011, sendo que o restante ainda está sendo compilado. 
Dessa maneira, foram coletados os dados de consumo de 
energia divididos dentre os energéticos apresentados na 
Tabela 1.  

 

Figura 3: Mapa de Curitiba [13]. 

Os dados foram levantados de acordo com o apresentado 
na Tabela 1. Como Curitiba, para efeitos legais, possui toda 
sua população classificada como urbana (ainda há atividades 
rurais, aquelas remanescentes no perímetro urbano, porém 
são pouco significativas em termos absolutos no que diz 
respeito ao consumo de energia, à geração de riquezas, ou 
mesmo em relação ao número de habitantes), neste 
trabalho foi considerada toda a população do Município.  

Schmid et al. [17] empreenderam um estudo sobre 
modelagem energética para a cidade de Curitiba, para o ano 

de 2010. Esse trabalho é a origem do modelo de análise que 
será aqui utilizado. Para todos os energéticos, com exceção 
do gás natural, foi utilizada a proporcionalidade de 
população urbana para se chegar ao consumo dos 
energéticos que podem ser utilizados num contexto urbano, 
excluídos os que não têm uso constante na cidade: lenha e 
carvão vegetal, querosene, coque de petróleo e gás de 
refinaria, bagaço de cana, resíduos de madeira, xisto e 
carvão mineral. 

Tabela 1: Dados coletados. 
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Cabe destacar que num compêndio sobre a relação Produto 
Interno Bruto (PIB) com o consumo de energia, Lee e Chang 
[18] analisam estudos desde o fim da década de 1970. Como 
os autores citam, há entendimentos diferenciados entre a 
relação PIB e consumo de energia, quando tratada a escala 
nacional. Foi concluído, no entanto, que quando 
consideradas as crises econômicas e energéticas nos 
períodos analisados, existe uma relação estreita entre o 
consumo de energia per capita e o PIB per capita. Dessa 
maneira, considerar índices de produção econômica como 
balizadores de consumo de energia se torna relevante, pois, 
ao contrário do mero crescimento populacional, em que se 
presume haver uma relação direta per capita com o 
aumento do consumo de energia per capita, com efeito, o 
aumento de produção econômica, de modo geral, implicará 
uma relação mais direta com o aumento do consumo de 
energia. Assim, houve a opção pelo levantamento do Valor 
Adicionado Fiscal (VAF) da cidade de Curitiba, além dos 
dados populacionais.  

Neste estudo, os primeiros dados coletados foram os do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE [19] [20] 
e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social – IPARDES [21], da cidade de Curitiba. Os dados 
selecionados formaram a Tabela 2. 

Tabela 2: Dados socioeconômicos de Curitiba [19] [20] [21], 2011 
(adaptado). 
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Em seguida, foram coletados os dados referentes ao 
Balanço Energético de 2012 (ano-base 2011), dispostos na 
Tabela 3. 

Tabela 3: Consumo cativo de energia elétrica (MWh) de Curitiba, 
2011 [22] (COPEL, 2013, adaptado). 
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Em Curitiba, quanto ao consumo de gás natural, só estavam 
disponíveis dados referentes ao ano de 2010, os quais foram 
repassados pela COMPAGAS apud SCHMID et al. [17], 
referente ao Município de Curitiba, equivalente a 
133.176.090 m³ em todo o ano 2010. Quanto aos 
energéticos derivados do petróleo, a ANP fornece 
anualmente os balanços dos revendedores sobre os 
produtos comercializados. Esses dados são fornecidos à 
COPEL para a confecção do Balanço do Estado do Paraná, e, 
aqui, foram cedidos e apresentados na Tabela 4. 
 
Tabela 4: Consumo de derivados de petróleo em Curitiba, 2011,  
ANP apud COPEL [22] e COMPAGÁS apud Schmid et al. [17], 
adaptado. 
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LITRO LITRO QUILO QUILO LITRO LITRO 
4,35E+08 6,42E+08 1,17E+06 9,05E+07 1,99E+08 1,17E+06 

Quanto aos energéticos que podem ser utilizados para 
transporte, esses foram os dados obtidos para o ano de 
2011 (exceto gás natural, 2010). Os dados disponíveis para 
Curitiba não foram consolidados quanto ao consumo por 
setor da economia, classificação esta importante, que foi 
utilizada nos Balanços do Estado do Paraná anteriormente 
divulgados, mas que não foram publicados após 2010. 

A Tabela 5 apresenta os fatores de conversão em tep 
utilizados para os dados obtidos da COMPAGÁS apud 
Schmid et al. [17] e da ANP apud COPEL [22]. 

Conforme informado anteriormente, ainda não houve para 
o ano de 2011, a consolidação dos dados por setor da 
economia. Dessa forma a única matriz gerada para o 
Município de Curitiba foi a de energéticos, apresentada na 
Tabela 6. 

Para a elaboração da matriz energética por setores da 
economia, foram utilizados os percentuais dos setores que 
Schmid et al. [17] utilizaram, a partir dos dados do balanço 
energético do Estado do Paraná para 2010, pois, 
relembrando, até a elaboração deste trabalho não havia 

sido consolidado o balanço para 2011. Essas informações 
estão apresentadas na Tabela 7. 

Tabela 5: Fatores de conversão dos energéticos para tep [23]; EPE, 
2013b, adaptado). 
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Tabela 6: Matriz energética de Curitiba, 2011 (tep). 
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Tabela 7: Matriz energética de Curitiba, por setores, 2011 (tep). 
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848 226.861 327.388 137.997 896.800 38.053 1.627.974 

0,05% 13,94% 20,11% 8,48% 55,09% 2,34% 100% 

Para a construção da matriz energética parcial de 
transportes de Curitiba, Tabela 8, foram selecionados 
somente os energéticos que são utilizados em transporte na 
realidade de Curitiba: óleo Diesel, gasolina, etanol, gás 
natural e querosene de aviação. Presumiu-se, aqui, que 
esses, exceto o gás natural e o óleo diesel, tiveram seu 
consumo destinado totalmente ao transporte, e, para o gás 
natural foi considerada a proporção média do estado do 
Paraná para o ano de 2011, a saber, 9,46% do total 
consumido em gás natural foram destinados ao transporte 
[24]. Assim, foi utilizada essa mesma proporção para esse 
energético. Para o consumo de diesel, por seu turno, 
segundo Schmid et al. [17], houve um percentual de 84,80% 
de utilização deste energético para transporte, sendo que o 
mesmo foi presumido aqui, de modo a aproximar da 
realidade. 

Tabela 8: Matriz energética parcial de Curitiba, 2011 (tep). 
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Nota-se, pois, a diferença entre o total gasto em transporte 
no presumido a partir da proporção e o resultado a que se 
chegou mesmo com as considerações exibidas acima. Isso se 
deve, possivelmente, a um aumento no percentual gasto em 
transporte entre 2009 e 2011, o que significaria um total de 
59,06% da matriz urbana utilizado em transporte, frente aos 
55,09% apresentados para 2009. 

Dentro do Projeto Ignis Mutat Res os dados obtidos e 
apresentados no Relatório Final da pesquisa [25] trazem 
informações relevantes sobre as dinâmicas urbanas da 
cidade, no caso, do Núcleo Urbano Central da Região 
Metropolitana de Curitiba (NUC), conforme exposto na 
Tabela 9. 

Tabela 9: Características do Núcleo Urbano Central de Curitiba 

quanto à mobilidade [25], adaptado)1. 

 Dados gerais  

D
A

D
O

S 

G
ER

A
IS

 População (hab.) 2.993.678 

Superfície (km2) 1.449 

Densidade Populacional (hab./km2) 2.066 

PIB metropolitano (euros/hab.) 15.280 

M
O

B
IL

ID
A

D
E 

Mobilidade e divisão dos modais  

Nr. médio de deslocamentos / dia 4,94 

Nr. médio de deslocamentos motorizados e 
mecanizados / dia 

1,33 

Distância média dos deslocamentos em veículos 
motorizados (km) 

8,2 

Distância média dos deslocamentos em 
transporte coletivo (km) 

9,4 

Duração média dos deslocamentos motorizados 
privados (min) 

25,4 

Duração média dos deslocamentos em 
transporte coletivo (min) 

50,9 

Percentual que se utiliza da caminhada e da 
bicicleta (%) 

30 

Percentual que se utiliza dos meios privados 
motorizados (%) 

23 

Percentual que se utiliza dos transportes 
públicos (%) 

47 

Velocidade média nas vias (km/h) 25,5 

Velocidade média do transporte coletivo (km/h) 23,0 

Taxa de mortalidade por acidente nas vias 
(mortes/100 000 hab/ano) 

4,71 

TR
A

N
SP

O
R

TE
S 

P
Ú

B
LI

C
O

S 

Extensão das vias exclusivas para transporte 
coletivo (km) 

83* 

Extensão das linhas exclusivas de transporte 
coletivo / 1000 hab. 

0,047* 

Extensão das linhas exclusivas de transporte 
coletivo/ha urbanizado 

0,0019* 

Frota de ônibus 1320* 

Sendo ônibus híbridos 60 

Ônibus / 1000 hab 0,75* 

M
O

B
IL

ID
A

D
E 

P
R

IV
A

D
A

 

Carros particulares / 1000 hab. 588 

Distância média percorrida em carros 
particulares (km) 

7,2 

Distância média percorrida em carros como 
passageiro (km) 

4,1 

Taxa média de ocupação de carro particular 2,35 

A
SP

EC
. F

IN
A

N
. 

D
O

 T
R

A
N

SP
O

R
TE

 

P
Ú

B
LI

C
O

 

Orçamento R$ 74M 

Receitas (bilhetes) R$ 68M 

Taxa de cobertura 91,90% 

Custo das medidas incentivadoras e da 
solidariedade social (estimado) 

14,17% da 
receita 

Viagens / ano 302,4M 

Preço do bilhete R$2,70 

 

                                                           
1 Foram aqui utilizados os dados da URBS [26] para a extensão de 
vias exclusivas para ônibus e a população estimada de Curitiba, 
Tabela 2; e a área do Município de Curitiba, e não a do NUC. 

4 Discussão de resultados 

É oportuno relacionar as informações do desenvolvimento 
urbano de Curitiba com os dados socioeconômicos e com as 
matrizes energéticas. Com efeito, a cidade tem o 
reconhecimento internacional na vanguarda por políticas e 
soluções urbanas que almejam a sustentabilidade. A 
priorização do sistema de circulação, em especial, do 
transporte coletivo por meio dos ônibus, mormente com a 
criação do BRT, sugere que a cidade tem características 
sustentáveis quanto à mobilidade e, sendo assim, 
consequentemente quanto ao consumo de energia. Ocorre, 
porém, que o consumo em transporte é destacadamente o 
maior na matriz energética parcial da cidade, 
correspondendo a 55,09% do total da matriz energética. Do 
ponto de vista do consumo energético, esse valor é 
considerável, pois ainda que a maior parte do VAF do 
Município seja no setor de serviços, o que inclui os 
prestadores de serviços de transporte, a maior parte dos 
serviços não se constituem nessa atividade, mas em outras. 
Ademais, a cidade possui considerável porção do VAF no 
setor secundário, o que sugere que o consumo energético 
em transportes é desproporcionalmente alto, quando se 
considera uma relação entre o consumo de energia e a 
geração de riquezas.  

Considerando-se as características urbanas da cidade, e seu 
histórico de desenvolvimento planejado com preocupações 
com o sistema viário e com o sistema de transporte público, 
tais resultados não implicaram uma diminuição direta no 
consumo de energia. Como aponta Kenworthy et al. [27], a 
preferência pela utilização do automóvel é recorrente nos 
países desenvolvidos, por razões culturais, como o 
significado de independência e de status que traz o 
automóvel, como também em função da infraestrutura 
disponível para este modal, que significa o encorajamento e 
o incentivo governamental mediante políticas públicas. Se 
por um lado Curitiba teve em todo o seu histórico 
características que a destacaram quanto aos sistemas de 
transporte públicos, na mesma medida houve elementos 
que corroboraram a difusão do automóvel. Na escala macro, 
as políticas nacionais de longo termo incentivam a indústria 
automobilística por meio de isenções fiscais, de subsídios e 
crédito ao consumo. Não há incentivos da mesma monta 
aos transportes públicos e à sua utilização. Na escala local, 
as vias da cidade foram instituídas em grelha e com 
dimensões e traçados voltados ao automóvel. O próprio 
sistema trinário dos eixos estruturais contempla a maior 
parte do espaço e das larguras das avenidas aos 
automóveis, fazendo com que, desde sua implantação, 
nesses locais, o deslocamento de automóvel seja mais 
rápido que o deslocamento por transporte público, sendo 
por si só uma vantagem optar pela solução individual.  

Assim, nesta pesquisa, os dados de consumo de energia são 
relativamente explicados, na sua proporcionalidade, por 
características urbanas dentro de um contexto voltado ao 
automóvel. Destaca-se, porém, que, como afirmou 
Kenworthy et al. [27], este é um fenômeno recorrente em 
vários países desenvolvidos até o final do século XX: quanto 
maior a infraestrutura destinada aos automóveis, maior sua 
utilização.  
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Por outro lado, o setor de serviços, com consumo de 8,48%, 
é o setor mais produtivo, no que diz respeito à geração de 
riquezas em relação ao consumo de energia, pois 58% do 
VAF do Município provém dos serviços. Ressalta-se mais 
uma vez a falha de constructo nessa comparação, pois parte 
do consumo de transportes também incide sobre o setor de 
serviços por meio das empresas prestadores de serviços de 
transporte. De todo modo, é o setor mais ambientalmente 
produtivo nesse sentido. Apontar características urbanas 
que fomentaram o desenvolvimento de atividades do setor 
terciário é complexo e foge do escopo deste trabalho. Ainda 
assim, cabe o destaque do baixo consumo em relação à 
riqueza produzida. Com efeito, em economias mais 
avançadas o setor terciário ocupa até 90% do PIB das 
metrópoles, e nesse sentido, a complexidade de 
infraestrutura e de relações técnico-econômicas fortalecem 
o ambiente de negócios. Ainda que Curitiba não seja um 
porto marítimo ou fluvial, sua localização geográfica, num 
nó viário significativo para o país e fundamental para o 
Paraná, tornam sua localização propícia para o 
desenvolvimento de atividades comerciais, assim como sua 
localização geográfica dentro do Mercosul. No que diz 
respeito à formação, foi em Curitiba que foi fundada a 
primeira universidade do Brasil, o que certamente propiciou 
o fomento a um ambiente de serviços, além, é claro, da sua 
condição administrativa, Capital do Estado, que alavanca o 
setor de serviços por meio da administração pública. Não se 
pretende aqui encerrar ou concluir quais são os elementos 
que subsidiaram o soerguimento do setor terciário, tão 
somente apontar características urbanas e da cidade que 
fizeram o setor de serviços fulgurar do ponto de vista 
econômico, ainda que com participação menos proporcional 
na matriz energética por setores da economia.  

Com relação ao consumo de derivados de petróleo de 
Curitiba, a capital polariza significativos consumos de óleo 
diesel, gasolina e etanol, todos utilizados em transportes 
motorizados. Esses dados expressam de maneira clara 
fatores que estão além de seu quantitativo populacional. A 
opção exclusiva do transporte coletivo motorizado como 
alternativa única de transporte público repercute 
diretamente no alto consumo de óleo diesel. Mais além, 
ratificando a informação trazida na revisão de literatura, a 
capital que possui o maior índice de automóveis por 
habitante não poderia apresentar um resultado diferente do 
que os significativos índices consumo de gasolina e etanol 
dentro da matriz energética. Com relação ao consumo de 
óleo diesel, uma questão já foi levantada e pode ser 
confirmada pelos dados da tabela que apresenta as 
características urbanas de Curitiba, grande parte dos 
deslocamentos diários é desenvolvida mediante transportes 
coletivos, o que impacta no consumo de óleo diesel. Mais 
além, a saturação do transporte público na região 
metropolitana de Curitiba, relatada na revisão bibliográfica, 
também se manifesta na informação de que a duração 
média dos deslocamentos por transporte público é em 
torno de 50 minutos. As retenções viárias também 
repercutem no aumento do consumo de combustível. O 
percentual de ônibus que se valem de um sistema híbrido 
de consumo energético é ainda incipiente em relação ao 
quantitativo total da frota urbana. Contudo, ainda que já 
tenha sido comentado o impacto da falta de oferta de 

modais de transporte coletivo que façam uso de energias 
limpas, um outro contexto merece menção, o setor 
industrial. 

O segundo maior consumo de energia ocorre no setor 
industrial, consideravelmente ativo e produtivo na cidade, 
que possui o segundo polo automotivo do país (em se 
considerando a Grande Curitiba) e a Cidade Industrial de 
Curitiba. O acesso a matérias primas, o escoamento e 
distribuição de produtos beneficiados ocorrem 
majoritariamente também por veículos motorizados: 
caminhonetes, pequenos caminhões, carretas e até bi-trens. 
Desse modo, o impacto no consumo de óleo diesel não é 
somente justificado pelo transporte coletivo urbano, mas 
sim, por toda uma política de deslocamento e escoamento 
rodoviarista, na qual a possibilidade de trânsito de 
mercadorias mediante transporte ferroviário foi em grande 
parte esvaziada no contexto brasileiro. Isso induz a pensar 
que a revisão dos meios de transporte público, 
especialmente coletivo, explorando-se diferentes modais é 
um primeiro passo para a melhoria dos índices de consumo 
de energias não renováveis na cidade, mas não pode ser 
visto isoladamente da logística imposta por outros setores.  

Ainda levando em conta a relação entre os vários setores de 
geração de renda e as dinâmicas que envolvem a cidade, 
percebe-se que os deslocamentos entre moradia, comércio, 
serviços e trabalhos chegam a quase cinco por dia. O NUC 
apresenta um índice de deslocamentos a pé ou de bicicleta 
de 30%, especialmente pelas políticas de pedestrianização e 
humanização assumidas na capital desde a década de 1970, 
mas provavelmente englobando as populações de renda 
mais baixa que utilizam a bicicleta no trajeto ao trabalho 
como única opção, a despeito da falta de infraestrutura para 
esse fim. A cultura do automóvel, por seu turno, tem seu 
tempo competitivo de deslocamento em relação ao 
transporte público fazendo com que haja uma participação 
considerável no consumo de gasolina. Ademais, a série de 
migrações pendulares que ocorrem internamente à porção 
conurbada da região metropolitana de Curitiba tem que ser 
considerada ao se analisar o alto índice de consumo de 
gasolina. Transporte público de massa mais eficiente e 
aumento do número de ciclovias e ciclorrotas em regiões 
estratégicas de deslocamento diário são diretrizes 
imprescindíveis para a reversão dos resultados expostos 
pela matriz energética de Curitiba. 

Já no tocante à morfologia urbana, os dados obtidos não são 
suficientes para apontar considerações ou conclusões. 
Assim como foi apresentado por Le Néchet [14], as variáveis 
que podem alterar o consumo de energia são complexas por 
serem muitas e interdependentes. De todo modo é possível 
afirmar que a expansão da cidade para além de seus limites 
territoriais (conurbação) sem a mesma unidade estrutural, 
sobretudo quanto à circulação, afetam o consumo de 
energia e fomentam o aumento de consumo de 
combustíveis para locomoção. Reforça essa conjectura o 
próprio tempo médio de deslocamento (50 minutos), 
consideravelmente alto.  
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5 Considerações finais 

O método apresentado de matrizes energéticas parciais a 
partir de dados, sobretudo, populacionais, chegou a 
resultados que coadunam com os dados de que partiram os 
demais estudos no que concerne ao consumo de energia em 
transporte nas cidades. Ainda que não haja consenso, 
devido aos métodos aplicados pelos pesquisadores, fica 
patente que na complexidade das cidades as variáveis são 
mutuamente dependentes, de modo que a chegada a 
conclusões demandam maior precisão e estudos por vários 
métodos, em cada contexto. 

As matrizes energéticas de cidades são ferramentas que 
servirão ao planejamento energético e planejamento 
urbano, e que, tendo maior refinamento, poderão ser mais 
precisas. Ainda assim, desde já servem como norteadoras 
das políticas públicas para melhor gestão e utilização dos 
recursos em cada realidade. Com relação a um ponto 
recorrente exposto neste trabalho, a saber, a saturação do 
transporte coletivo público e sua exclusividade modal na 
cidade, o estudo da matriz energética é elucidativo de dados 
reais de consumo que podem ser eventualmente aferidos, 
comparados, quantificados e valorados, no caso da 
cogitação de transição para outros modais de transporte.  

Como sugestão para melhor confecção de matrizes 
energéticas de cidades por meio de abordagem top-down, 
indica-se, sobretudo: a maior fidelidade aos dados, tanto de 
fontes de energia primárias quanto secundárias (quando 
disponíveis), e que tenham sido elaborados dentro dos 
mesmos critérios de poder de calorífico; utilização de 
fatores de geração de riqueza (PIB ou VAF da atividade), 
dentro do recorte que se definir como urbano para 
interpolação a partir de uma escala maior; e, a confecção de 
matrizes de fontes primárias e secundárias, de modo a se 
ter um melhor panorama das fontes a partir das quais é 
gerada a energia consumida e também qual energia tem 
sido a consumida para atender às demandas da sociedade. 

Partindo-se da maneira que os estudos encararam a 
questão, e, agora, tendo os resultados e maior 
conhecimento da aplicação da abordagem top-down para 
esse fim, surgem questões sobre a dicotomia entre essa e a 
bottom-up. Quanto ao consumo, a medição direta de um 
trabalho realizado, será, com efeito, o montante mais 
próximo do real, de modo que a construção de um 
inventário energético, na escala que fosse, seria precisa, 
apesar das dificuldades, quais sejam, a disponibilidade de 
pessoas para a coleta de dados e o tempo necessário para 
tal. Nem tão minuciosamente, mas com relevância 
estatística, uma pesquisa origem-destino com caráter 
energético supriria as necessidades desse problema. Aqui 
está o “calcanhar de Aquiles” do problema de consumo de 
energia em mobilidade ou em transportes em Curitiba: a 
inexistência à época do início deste trabalho de uma 
pesquisa origem-destino. Como o trabalho foi feito a partir 
de Curitiba, a escolha do método teve que ser feita sob as 
condições então encontradas. 

A elaboração de matrizes parciais a partir dos dados já 
consolidados trouxe consigo novas informações, que vão 
além do consumo de energia em mobilidade, mas também 

sobre o consumo na cidade em si, em outros setores, como 
o apresentado na matriz. Se por um lado a precisão dos 
dados é perdida devido às falhas de constructo já expostas, 
por outro, a visão mais ampla sobre a questão energética 
exibe outras características, as quais são ainda mais difíceis 
de ser obtidas numa abordagem bottom-up, como, por 
exemplo, o consumo em setores da economia e o total de 
energia renovável utilizado na escala urbana. 

Em suma, para a melhor elaboração de matrizes energéticas 
parciais de metrópoles, sobre o transporte, o método mais 
adequado e preciso seria uma pesquisa origem-destino, 
preferencialmente com georreferenciamento, de modo que 
todos os conceitos envolvidos pudessem ter lastro 
geográfico. Um produto assim teria maior rigor e precisão 
científicos. Outro aspecto relevante seria a elaboração de 
matrizes energéticas associadas à evolução urbana, de 
modo que permitisse esclarecer variações no consumo de 
energia decorrentes da expansão urbana e de suas 
características. Nesse sentido, tais dados seriam úteis para 
ressaltar as consequências da morfologia urbana sobre a 
matriz energética, a despeito das mudanças tecnológicas e 
culturais. A discussão sobre a melhor utilização de energia 
nas cidades não se encerra, de nenhum modo, por aqui. 
Todos os esforços que vêm sendo feitos são válidos, ainda 
que não sejam coordenados, tamanha a complexidade e 
quantidade de atores e variáveis envolvidos. Este trabalho, 
da mesma forma, buscou trazer uma luz à questão 
energética urbana por meio de um método acessível, que, 
refinado, poderá trazer orientações pertinentes sobre a 
questão a trabalhos futuros e mesmo em outras cidades. A 
elaboração de matrizes energéticas para cidades revela 
importantes aspectos do consumo de energia, o que serve 
para orientar políticas públicas em prol da melhor utilização 
dos recursos do planeta e mesmo para criar uma cultura 
ambiental, pois por meio delas se expõem os valores e em 
qual energético há qual quantidade de consumo. Dessa 
forma, são fomentadas as ações para a melhor utilização 
dos recursos findáveis do planeta e maior utilização de 
energias renováveis. 
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Abstract: Energy consumption during the production of real 
estate paints consists of about 90% of non-renewable fossil 
fuels (Diesel oil and fuels) and 10% of renewable resources 
(electricity). Paints also represent the most energy-
consuming material in a building throughout the energy life 
cycle, considering a 50-year life. Natural paints are an 
attractive alternative from the economical, health and 
environmental points of view. This paper presents the 
evaluation against the weathering of four samples of natural 
dyes using an accelerated aging equipment QUV/se and a 
comparison between these with a high resistance 
industrialized building paint. It also shows the colour loss 
result of each sample by calculating reflectance. We 
conclude that the resistance results found for both types of 
paint are similar, proving the feasibility of using an 
economical and healthy paint solution. 

Keywords: Natural paints, embodied energy, accelerated 
aging, resistance to weathering. 

Resumo: O consumo de energia durante a produção de 
tintas imobiliárias consiste em cerca de 90% de 
combustíveis fósseis não renováveis (óleo Diesel e 
combustíveis) e 10% de recursos renováveis (eletricidade). 
Além disso, tintas representam o material que mais 
consome energia em uma edificação ao longo do ciclo de 
vida energético, se tomada a vida útil de 50 anos. Tintas 
naturais são uma alternativa atraente dos pontos de vista de 
economia, salubridade e ambiental.  O presente trabalho 

apresenta a avaliação frente ao intemperismo de quatro 
amostras de tintas naturais mediante uso de equipamento 
de envelhecimento acelerado QUV/se, e a comparação 
destas com uma tinta imobiliária industrializada de alta 
resistência. Também mostra o resultado da perda de cor de 
cada amostra mediante cálculo de refletância. Conclui-se 
que os resultados de resistência encontrados para os dois 
tipos de tintas são similares, comprovando a factibilidade de 
uso de uma solução de pintura econômica e saudável. 

Palavras-Chave: Tintas naturais, energia embutida, 
envelhecimento acelerado, resistência ao intemperismo. 

1 Introdução 
 

A operação das edificações é responsável por 48,5% do 
consumo de energia elétrica verificado no Brasil [1]. Além 
disso, a etapa anterior ao início da operação das 
edificações, chamada pré-operacional, que abarca 
produção e transporte de insumos até a obra e a própria 
ação da construção, responde por parcela significativa do 
consumo de energia de diversas fontes primárias nos 
setores industrial e de transporte. 

Dois aspectos da utilização de tintas na construção civil 
chamam a atenção: o consume de recursos energéticos não 
renováveis e os efeitos das tintas sobre a saúde humana.  

Frente a este panorama, percebe-se a importância de 
estudar e avaliar alternativas capazes de minimizar o 
impacto das tintas sobre meio ambiente e a saúde dos 
usuários das edificações.  

As técnicas chamadas de vernaculares, surgidas ao longo da 
história e mantidas na cultura popular, suscitam certa 
desconfiança quanto ao seu desempenho e total 
funcionamento. Incluem-se aqui as tintas naturais.  

A delimitação aqui utilizada de tintas naturais considera 
que ao menos dois dos principais ingredientes – pigmentos 
e solventes – se encontram no estado in natura, ou são 
disponíveis a partir de processos tradicionais e inorgânicos, 
e não emitem compostos orgânicos voláteis. Além disso, a 
preparação pode ser caseira, sem equipamentos outros que 
recipientes e um misturador mecânico. É comum o uso da 
cola branca (acetato de polivinila) como aglomerante, 
embora possam ser utilizados, no seu lugar, produtos in 
natura. No entanto, a definição de tintas naturais encontra 
seu ideal nas receitas que podem ser preparadas com os 
insumos e meios existentes e abundantes em cada local e 
independendo de produtos de valor comercial. 

2 Fundamentação teórica 

O objetivo deste artigo é efetuar a comparação cromática 
(mediante decomposição de cores e cálculo de refletância a  
partir de medições de luminância e iluminância) nas 
amostras de tintas naturais submetidas ao ensaio de 
envelhecimento acelerado e em uma amostra de tinta 
industrializada de alta resistência, largamente utilizada no 
mercado.   
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2.1 Tintas e energia embutida 
 

De acordo com Abeysundara et al [2], energia embutida é a 
energia consumida durante todo o ciclo de vida de um 
material, ou seja, toda a energia utilizada desde a extração 
de sua matéria-prima, o processo de fabricação, transporte 
até a fábrica, e transporte do produto final até o 
consumidor. O cálculo da energia embutida é utilizado para 
mensurar o impacto ambiental das construções, sendo 
considerado um fator importante para a tomada de 
decisões quanto à escolha de materiais a fim de atingir 
melhor eficiência energética. 
 
Segundo Tavares [3], para a avaliação dos impactos 
ambientais é considerada toda a energia usada na produção 
dos materiais de construção, da edificação e da 
manutenção, bem como a energia utilizada para a 
desconstrução e reciclagem dos materiais na etapa de 
demolição. Por esse motivo, a energia embutida é utilizada 
como um indicador de sustentabilidade das edificações, 
uma vez que a fabricação de materiais de construção é 
considerada a principal fonte de emissões de gases de efeito 
estufa.   
 
Adalberth [4] considera importante para o cálculo da 
energia embutida, além desses já citados, a energia utilizada 
na reposição de materiais ao longo da vida útil da 
edificação, a energia consumida durante o período de uso 
(como aquecimento de ambiente, água quente e 
eletricidade) e a energia utilizada no transporte para os 
processos de construção e demolição. Sendo assim, segundo 
Tavares [3], a energia total consumida em um ciclo de vida 
energético de uma edificação é dividida em produção (todos 
os processos desde a extração da matéria-prima até a 
finalização do produto na fábrica), construção, operação, 
manutenção e demolição. 
 
A energia embutida inicial é o conjunto dos insumos 
energéticos utilizados para construir uma edificação. Isso 
inclui os requisitos energéticos de processo realizados 
dentro da fábrica para a obtenção dos materiais utilizados 
(insumos diretos), extração e beneficiamento das matérias-
primas, seu transporte para as fábricas, os produtos finais 
para os canteiros de obras, e a energia despendida na 
construção da edificação (insumos indiretos) [3]. 
 
Energia operacional é a energia gasta por equipamentos 
durante toda a vida útil da edificação, incluindo a reposição 
de materiais, reformas e o transporte de materiais e 
equipamentos durante esta etapa, cujo conjunto de 
insumos também é considerado como energia embutida de 
manutenção ou energia recorrente [3]. 
  
Por fim, a energia de desconstrução é toda a energia 
utilizada na demolição da edificação, incluindo o descarte, 
deposição ou a reciclagem dos materiais, considerando o 
transporte durante todo o processo. Para o cálculo de todas 
as etapas descritas, são adotadas as unidades GJ/domicílio 
ou GJ/m² [3]. 
 
No Brasil, existem poucas referências sobre energia 
embutida em materiais de construção e edificações. Tavares 

[3] pesquisou cinco residências brasileiras avaliando a 
energia embutida nos materiais convencionais. Os 
resultados mostraram-se similares quanto às tintas, 
variando apenas em uma residência em que o material 
ocupa o quinto lugar na análise de energia embutida inicial, 
enquanto as demais residências possuem o material na 
quarta colocação. O autor mostrou que as tintas 
imobiliárias, além de serem produzidas consumindo energia 
90% originária de combustíveis fósseis não renováveis (óleo 
diesel e outros combustíveis) e 10% por recursos renováveis 
(energia elétrica), estão classificadas como o quarto 
material com maior energia embutida inicial em uma 
edificação brasileira representativa, conforme mostra a 
Tabela 1. 
 
Tabela 1: Energia Embutida Inicial (MJ) nos principais materiais 
utilizados na primeira residência analisada por Tavares [3]. 

 

 

No entanto, considerando todo o ciclo de vida dos materiais 
dessa edificação, as tintas industriais acumulam maior 
energia embutida devido à prática de reposição periódica, 
seja por motivo estético (obsolescência percebida) ou por 
desgaste do material com o tempo, normalmente previsto 
pelo fabricante (obsolescência programada), como mostra a 
Tabela 2. Importante também considerar se a edificação é 
própria ou alugada, pois em caso de aluguel pede-se a 
repintura do imóvel na devolução pelo locatário, 
independente de seu estado de conservação. 

Tabela 2: Energia Embutida (MJ) em todo o ciclo de vida dos 
materiais utilizados na primeira residência analisada por Tavares 
[3]. 

 

Com base nos dados coletados, nota-se que as tintas 
industriais destinadas à construção civil requerem maior 
atenção pela alta geração de CO2/GJ, altos resultados de 
energia embutida devido às frequências de reposição ao 
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longo da vida útil da edificação, além da preocupação com a 
saúde dos usuários devido à liberação de COVs e 
contaminação do meio ambiente. 

 

2.2 Tintas industriais e a saúde humana 

A qualidade do ar de interiores tornou-se um tema de 
pesquisa importante na área de saúde pública nas últimas 
duas décadas, devido à constatação de que o volume 
limitado de soluto (ar) e baixas taxas de troca de ar nesses 
ambientes, motivadas pela preocupação com a eficiência 
energética, ocasionam aumento considerável na 
concentração de poluentes físicos (partículas), químicos e 
biológicos no ar. Os seres humanos passam grande parte do 
tempo em ambientes fechados, como em casa, no trabalho, 
no transporte, locais em que há grande concentração de 
contaminantes no ar [5]. 

Em 1987 a Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou 
a Síndrome do Edifício Doente nas edificações em que há 
sintomas de problemas alérgicos e respiratórios em seus 
usuários. Uma das causas desta síndrome é a liberação de 
compostos orgânicos voláteis (COV), substâncias químicas 
frequentemente nocivas à saúde que contribuem para a 
poluição atmosférica, presentes em diversos materiais 
utilizados em uma edificação, como tintas e vernizes 
industriais.  

As tintas imobiliárias consistem no revestimento das 
superfícies por substâncias com diferentes cores que se 
convertem em uma película sólida após sua aplicação, 
protegendo contra a desagregação e alteração os materiais 
construtivos. Decoram a edificação para torná-la agradável 
aos usuários, ou podem ser utilizadas para difusão ou 
reflexão da luz que incide diretamente na edificação [6]. No 
entanto, além de outras substâncias químicas, as tintas 
imobiliárias convencionais utilizadas frequentemente 
possuem formaldeído em sua composição, considerado 
cancerígeno pela “Environmental Protection Agency” (EPA) 
em 2011, e utilizam metais pesados para a obtenção dos 
pigmentos, como Cádmio (amarelo), Cobre (verde), Cromo 
e Chumbo. 

Ao analisar o ciclo de vida de uma edificação, Oliveira [7] 
concluiu que os malefícios das tintas acrílicas e epóxi 
existem desde o seu processo de fabricação na indústria até 
o seu destino final (lixo e limpeza de materiais de pintura).  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente [8], as tintas e 
suas embalagens são classificadas como resíduos de classe 
D segundo o inciso IV do art. 3.º da Res. CONAMA 
307/2002: “resíduos perigosos oriundos do processo de 
construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou 
aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 
demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 
instalações industriais e outros, bem como telhas e demais 
objetos e materiais que contenham amianto ou outros 
produtos nocivos à saúde”. 

3.3    Tintas naturais 

Tintas são utilizadas pela humanidade há mais de 40.000 
anos, com início na era paleolítica, em que pinturas pré-

históricas foram feitas em cavernas, protegidas da ação do 
tempo e conservadas até os dias atuais, relatando parte do 
cotidiano daquela era. O ser humano utilizava tintas para 
pintar o corpo, as vestes e as paredes das cavernas com 
minerais como gipsita ou limonita, facilmente removíveis. 
Para melhor fixação e durabilidade, descobriu-se que era 
necessária a utilização de uma “cola” feita com materiais 
proteicos com propriedades aglutinantes, como leite, 
gordura de animais e clara de ovos. Em pinturas rupestres 
também eram utilizados elementos naturais disponíveis 
como terra, argila, carvão vegetal, sangue e gordura de 
animais, ovos, ossos cremados, óxido de ferro (cor 
avermelhada) e dióxido de manganês para cor preta [6]. 

As primeiras descobertas das pinturas rupestres 
aconteceram no século XIX na caverna de Altamira, na 
Espanha (Figura 1), e posteriormente em 1940 na gruta 
Lascaux, na França, em que foram utilizados óxidos de ferro 
amarelo, vermelho e preto, carvão de madeira, ossos 
queimados e caulim para obtenção de pigmentos [9]. No 
Brasil existem registros de pinturas rupestres em diversas 
regiões do nordeste conservadas em cavernas, como no 
Parque Nacional de Seridó, por exemplo, localizado na 
divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba (Figura 2). 

 

Figura 1: Exemplo Representação bisonte na caverna de 
Altamira, Espanha [10]. 

 

 

Figura 2: Representações no Parque do Seridó – RN. 

 

Há cerca de 10.000 anos, os egípcios elaboraram um 
processo para extrair pigmentos a partir do óxido de ferro, 
“cinabar” (mineral a base de mercúrio), amarelos de 
arsênico, verdes e azuis do minério de cobre, vermelhos 
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púrpuras da raiz da garança (Rubia tinctorum), preto do 
carvão, gordura animal queimada e o branco do caulim [9]. 
Posteriormente, entre os anos 3000 a 2000 a.C., 
começaram a utilizar uma pintura feita com cal e cola 
(têmpera), além de giz (carbonato de cálcio), carvão e 
diferentes colorações de argila para a obtenção dos 
pigmentos. Para aglutinantes eram utilizados goma arábica 
(resina natural extraída de duas espécies de acácias), ovos 
(albumina), gelatina e cera de abelha [6]. 

Tal relato demonstra certa dificuldade em se estabelecer 
uma precisa delimitação do que é natural, e do que é 
industrial.  

Segundo Camões et al. [11], em construções de terra era 
comum a utilização de tintas naturais com adição de cal, 
óleos, gorduras ou caseína (aglutinante extraído do leite de 
vaca), pois tais materiais garantiam maior resistência à ação 
da água e mantinham a permeabilidade ao vapor. Os 
chineses utilizavam para pintura o carvão, a cola e água (ou 
óleo de linhaça). Uma opção com maior facilidade e menor 
impacto ambiental é a substituição do óleo de linhaça por 
seiva do caule da bananeira ou baba de cacto [9]. No 
México e Colômbia utilizava-se o Nopal (cactus conhecido 
como “Nopalea coccinellifera”, “Cactus cochenilliferus” ou 
“figueira-da-índia cactus”) como aglutinante para tintas à 
base de cal, pois o cacto era usado como material 
impermeabilizante contra chuva e permitia a adição de 
outros materiais para decoração em paredes de terra. Na 
América do Sul e África era usado o látex (resina natural de 
Hevea euphorbiacex) como aglutinante e garantia de 
impermeabilização. Também era comum o uso de caules 
(para argamassa) e folhas (para tintura) de banana, 
impermeabilizando e evitando rachaduras através de suas 
fibras. No norte de Gana eram usados esterco de animais e 
vagens para tintura, com efeito impermeável e 
endurecedor de paredes [11]. 

Minke [12] aponta variados aditivos vegetais que, ao serem 
adicionados à cal para a elaboração de tintas, aumentam a 
resistência ao efeito da limpeza das superfícies e às 
intempéries causadas por diferentes tipos de clima: cola de 
farinha de centeio; seiva de agave (Agave tequilana); suco 
de folhas de bananeira cozidas; seiva de Cactus opuntia; 
seiva de Euphorbia láctea; óleo de paina (Chorisia speciosa). 

3.4      Aglutinantes 

Segundo Gatti et al. [13], o aglutinante é responsável por 
unir as partículas formando películas adesivas ao ser 
oxidado pela ação do ar, reforçando a adesão entre as 
partículas de pigmento. Para os autores, o preparo das 
tintas naturais líquidas que utilizam água como solvente 
requer aglutinantes incolores, como clara de ovo ou goma 
de polvilho, para não alterar a coloração final. Ressaltam 
ainda que a gema de ovo, quando utilizada como 
aglutinante, atua como emulsor e, por este motivo, é 
indicada para a mistura de terras proporcionando efeitos 
densos e opacos. 

Segundo Zilli [14], as gomas arábica e de polvilho são 
exemplos de aglutinantes. A gema de ovo possui suficiente 
atuação na emulsão e fornece resultados positivos para 

pigmentos terrosos, porém é necessário o uso de 
bactericida para evitar a incidência de fungos ou bolores. 

3.5      Pigmentos 

Pigmentos são substâncias responsáveis pela coloração dos 
materiais, podem ser naturais ou produzidos em 
laboratório mediante processos químicos. Pigmentos 
naturais são extraídos da natureza vegetal, como flores, 
frutos, sementes, raízes e troncos, ou da natureza mineral, 
como terras, argilas e cal [14].  

A argila, além de ser utilizada como aglutinante por suas 
propriedades “ligantes” e comportamento pseudoplástico, 
também é um exemplo de pigmento natural, possui 
diferentes colorações que dependem da tonalidade da 
terra, como mostram as Figuras 3 e 4 [15]. 

 

Figura 3: Bloco de argila retirado da encosta de um rio em 
Paranaguá-PR. 

 

 

Figura 4: Diferentes cores obtidas com argila. 

 

4      Material e método 

A unidade de análise da pesquisa é dada pelas diferentes 
receitas das tintas naturais, por sua elaboração e aplicação, 
e comportamento após aplicadas.  

A estratégia de pesquisa consiste em uma abordagem de 
quase experimento com relação à factibilidade da tinta, 
como da sua durabilidade. Embora se utilizem técnicas 
experimentais bastante rigorosas, não se pretende realizar 
a validade estatística porque, na factibilidade, é envolvido 
um processo manual, conduzido por pessoas em sua força 
corporal, sem tratamento estatístico, e também por se 
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utilizarem produtos não suficientemente padronizados. 
Assim, a estratégia tem, ainda, um caráter geral 
exploratório. 

O método para realizar a comparação cromática entre as 
amostras de tintas utiliza como base os resultados obtidos 
por meio de um teste de intemperismo (radiação solar e 
água da chuva) com o equipamento QUV/se, que simula o 
envelhecimento acelerado das amostras, seguindo a ABNT 
NBR 15380/2006 de 07/2006 [16]: “Tintas para construção 
civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para 
edificações não industriais - Resistência à radiação UV / 
condensação de água por ensaio acelerado”. Para isso, o 
método consistiu em quatro etapas:  

1. levantamento de informações e receitas para a 
elaboração das tintas naturais através de revisão 
bibliográfica;  

2. aplicação em corpos de prova de argamassa 
conforme NBR 15380/2006;  

3. leitura de resultados parciais em intervalos de 200, 
400 e 600 horas no equipamento de ensaio de 
intemperismo acelerado com sistema de radiação e 
condensação com controle de temperatura do 
painel negro QUV/se, conforme NBR 15380/2006; 

4. mensuração de refletância das amostras mediante a 
decomposição de cores de fotografia digital, 
realizada sob fonte de luz padronizada, e avaliação 
de iluminância utilizando um luxímetro, e 
luminância utilizando um luminancímetro. 

 

4.1     Coleta e preparo dos materiais 

Para a coleta de terra, Alvarenga [9] afirma que os locais de 
coleta da amostra são encontrados em bancos de dois 
metros de espessura, aproximadamente. As cores 
encontradas variam entre pardo rosadas, vermelho, 
amarelo e branco, dependendo da ação do calor e da 
quantidade de óxido de ferro.  

A Cartilha do Projeto Cores da Terra da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV) aponta a liberdade de tons, 
proporcionada caso estejam disponíveis diferentes tipos de 
terra. O projeto da UFV recomenda preparar pequenas 
quantidades de amostras de terra e pintar partes de 
paredes, para alcançar o tom de coloração pretendido, 
havendo a possibilidade de se misturar os diversos tons de 
terra, criando cores personalizadas [17].  

Recomenda-se precaução para não causar erosão no local 
em que estão sendo colhidas as amostras. No caso de 
estradas, autoridades responsáveis devem autorizar a 
retirada de material e indicar a forma de contenção para 
que se evite o desbarrancamento. A amostra pode ser 
arenosa ou argilosa, coletada úmida ou seca, desde que 
esteja livre de sujeiras como pedras, raízes e folhas. No caso 
de conservação da terra depois da coleta, o ideal é que esta 
esteja seca, para evitar a presença de mofo [17]. 

Para aglutinantes, corta-se o cacto e a babosa em pequenos 
pedaços de 5 centímetros que são colocados em repouso 
em um balde com água por 8 dias, aproximadamente. Ao 

fim deste período tem-se uma goma consistente e pastosa 
pronta para a adição do pigmento. Neste caso, a 
quantidade de água da receita é alterada, pois deve-se 
considerar a quantidade de água utilizada para formar a 
goma [17]. 

O processo de elaboração de tintas de base mineral é 
rápido, simples e não requer mão de obra especializada. A 
Figura 5 mostra os resultados obtidos por participantes de 
um workshop de tintas naturais realizado na Universidade 
Federal do Paraná em 2014. 

 

 

Figura 5: Tintas de base mineral elaboradas por participantes em 
workshop realizado na Universidade Federal do Paraná. 

 

Para aplicação da tinta branca PVA, a parede deve estar 
limpa, sem mofo, umidade ou infiltrações que possam 
comprometer a pintura. As tintas de terra não podem ser 
aplicadas em paredes com pequenas aglomerações de cal, 
pois isto irá umedecê-las e soltá-las facilmente da parede. 
Portanto, recomenda-se limpar o local retirando essas 
aglomerações com vassoura, escova de aço ou lixa. As 
tintas de terra tampouco poderão ser aplicadas em paredes 
que já receberam pintura com tinta a óleo, esmalte ou tinta 
acrílica; deve-se retirar o máximo deste material e criar 
porosidade na superfície, para receber a tinta de terra com 
maior facilidade. Quando a cal é acrescentada na mistura, a 
camada de tinta torna-se mais porosa, permitindo a 
transpiração da parede [17]. 

Para garantir resistência à limpeza e durabilidade, segundo 
Minke [12], deve-se adicionar soro de leite, coalhada 
desnatada ou caseína em pó às pinturas de cal. A coalhada 
possui 11% de caseína que, quando adicionada à cal, forma-
se albuminato de cal, um agente químico impermeável a 
água. Tradicionalmente adiciona-se o soro de leite 
desnatado à pintura de cal, em vez de coalhada. Além disso, 
ao adicionar óleo de linhaça duplamente cozido em 
pequenas quantidades (máximo de 4% da quantidade da 
coalhada) também aumenta a resistência, porém reduz a 
trabalhabilidade da mistura. 

4.2      Receitas de tintas naturais 

Neste trabalho, foram realizadas visitas a localidades em 
diversos estados brasileiros (SP, MG, RN, CE) em busca de 
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receitas utilizadas para a elaboração das tintas naturais e as 
técnicas de aplicação. Além deste estudo prático, para este 
trabalho foram adotadas as receitas encontradas na 
Cartilha Cores da Terra da UFV [17], cujas informações são 
para o preparo de 18 litros de tinta, que equivalem à 
pintura de 70 a 90 m² de parede e não ultrapassam o custo 
de R$ 30,00 considerando apenas o gasto com a cola 
branca PVA: 

 Tinta de terra: 8 kg de terra seca, 4 kg de cola 
branca PVA e 8 litros de água. Modo de preparo: 
dissolver 4 kg de terra inicialmente em 6 litros de 
água até alcançar consistência pastosa, acrescentar 
os 4 kg restantes de terra e mexer. Ao final, 
adicionar cola à mistura. 

 Tinta branca: 4 kg de cal de pintura, 2 kg de cola 
branca PVA, 250 ml de óleo de linhaça, 2 litro de 
água. Modo de preparo: misturar 250 ml de óleo de 
linhaça em 4 kg de cal de pintura e acrescentar a 
água até produzir uma massa cremosa, misturar até 
que não seja observado o óleo na superfície. Por 
fim, acrescentar 2 kg de cola branca e mexer 
novamente. 

 Tinta de caseína: cal de pintura, leite desnatado (ou 
soro de leite) e água na proporção de 2:1:15, e 20 g 
de sal de cozinha. Modo de preparo: misturar todos 
os ingredientes até atingir massa homogênea. O sal 
de cozinha atua como aditivo para acelerar o 
processo de secagem e aplicação da próxima 
demão. 

 Tinta de argila colorida: 1 kg de argila colorida, 8 
litros de água, 4 kg de cola branca PVA e 20 g de sal. 
Modo de preparo: adicionar a argila aos poucos na 
água e mexer até dissolver todo o conteúdo, 
acrescentar cola branca PVA, sal e mexer até atingir 
consistência pastosa. Pode-se adicionar óleo de 
linhaça, pois é necessário para a durabilidade e 
conservação da cor em tintas naturais. 

Importante ressaltar que as tintas naturais, apesar de 
utilizarem cola branca (polivinilacetato – PVA), também são 
aceitas, por diferentes autores e organizações, como 
ecológicas. Trata-se de produto solúvel em água, não tóxico 
e classificado como a melhor alternativa em colas pelo 
governo alemão, em um criterioso banco de dados feito 
com o propósito de esclarecer a comunidade quanto ao 
caráter ambiental dos materiais [18]. No entanto, está 
associado a alto consumo de energia na sua fabricação: 58 
MJ/kg, de acordo com o banco de dados da Universidade 
de Delft [19].  

Na receita da tinta de terra, a parcela referente à cola 
branca equivale a 12,9 MJ/l - valor relativamente baixo, 
comparado com 65 MJ/kg reportados para a tinta PVA por 
Tavares [3].  

5         Ensaio de envelhecimento acelerado 

A seguir,  apresentam-se os materiais e os equipamentos 
usados no ensaio de envelhecimento acelerado. 

5.1 Materiais e substrato 

Para a elaboração dos corpos de prova, apresentados na 
Figura 6, foram utilizados moldes metálicos com dimensões 
10,0 cm x 7,0 cm x 1,5 cm, cimento CP II E 32, cal hidratada 
CH III, areia média lavada, e água potável. 

Durante o procedimento de moldagem, após a secagem da 
areia, foram misturados o cimento, a cal hidratada e a areia 
peneirada na proporção 1:1:6 em volume em um recipiente 
não absorvente até a perfeita homogeneização. Pesou-se 
uma quantidade de material suficiente para preencher o 
molde, e foi adicionada água, conforme o procedimento 
estabelecido pela NBR 15380/2006.  

Os substratos utilizados para a aplicação das amostras de 
tinta foram cinco placas de argamassa preparadas 
conforme o Anexo A da NBR 15380/2006, com dimensões 
de 10,0 cm x 7,0 cm x 1,5 cm. A superfície foi nivelada e 
seca por duas horas e, após 48 horas, foram desmoldados e 
curados à temperatura ambiente de (25 ± 2) °C e umidade 
relativa do ar superior a 50%, em local ventilado. Depois de 
28 dias, os corpos de prova secaram em estufa a 100°C 
durante 16 horas, e posteriormente secaram à temperatura 
ambiente, conforme recomenda a norma ABNT NBR 
15380/2006.  

 

 

Figura 6: Corpos de prova de argamassa prontos para receber as 
amostras de tinta. 

 

Foram aplicadas três demãos de tinta em cada corpo de 
prova (CP), identificados na Figura 7, sendo: 

 CP1 (Tinta natural branca): tinta natural branca feita 
com cola branca PVA, cal de pintura, óleo de linhaça 
e água; 

 CP2 (tinta natural de terra): tinta natural mais 
conhecida e utilizada em comunidades e 
construções de terra, feita com terra, cola branca 
PVA e água; 

 CP3 (tinta natural branca de cal-caseína): tinta 
natural branca de cal-caseína, elaborada com cal 
hidráulica, leite desnatado, água e sal de cozinha; 

 CP4 (tinta de argila colorida): tinta natural colorida 
elaborada com água, sal de cozinha, argila verde 
(montmorilonita), e cola branca PVA; 

 CP5 (tinta industrial): tinta imobiliária convencional 
de cor branca de alta resistência. 
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Figura 7: Corpos de prova com as amostras de tinta. 

Após a aplicação das cinco amostras de tintas, os corpos de 
prova passaram pelo procedimento de secagem por sete 
dias em ambiente com troca de ar, à temperatura de (25 ± 
2) °C e umidade relativa do ar (60 ± 5)%, conforme 
recomenda a norma ABNT NBR 15380/2006. 

5.2      Equipamento 

Para a simulação de radiação solar, foram utilizadas 
lâmpadas fluorescentes de luz ultravioleta tipo UVA-340. A 
distribuição de energia espectral das lâmpadas utilizadas no 
experimento estão no gráfico representado na Figura 8. 

 

Figura 8: Valores de distribuição espectral típicas de lâmpadas 
UVA. 

Fonte: ABNT NBR 15380/2006. 
 

O equipamento utilizado foi QUV/se (Figura 9), que possui 
acomodação para os corpos-de-prova e assegura que a 
irradiância em qualquer ponto na área usada seja, pelo 
menos, 90% do valor máximo nesta área, conforme 
recomendado pela norma.  

 

Figura 9: Equipamento de envelhecimento acelerado QUV/se. 

Foi utilizado no equipamento o ajuste para o ciclo de 
exposição na condição 1, sugerido pela NBR 15380/2006, 
que estabelece o uso de lâmpada UVA-340, irradiância de 
0,77 W/m²/nm, durante o ciclo de exposição de 8 horas na 
câmara com (60 ± 3)°C de Temperatura Painel Negro. 

Os corpos de prova foram fixados na bandeja do 
equipamento com o auxílio do dispositivo de fixação. As 
amostras ficaram expostas pelo período de 600 horas, com 
avaliações a cada 200 horas, por serem tintas de dispersão 
aquosa, como recomenda a ABNT NBR 15380/2006. 

6         Método de avaliação das amostras 

Esta avaliação foi realizada em uma sala escura no 
laboratório de ambiente construído da Universidade Federal 
do Paraná (Figura 10), em que foram utilizados: mesa para 
apoio de 1,3 metros de altura, lâmpada incandescente de 
fluxo concentrado (spot) situada a 2,3 metros de altura, e 
um tripé com câmera profissional Nikon há 1,5 metros de 
altura. As amostras foram colocadas na mesa horizontal 
expostas à iluminância de 198,7 lux, medidos por um 
luxímetro. Também foi utilizado um luminancímetro para 
medir a luminância de cada amostra, ensaiada e não 
ensaiada, para cálculo de refletância de cada uma. Ambos os 
equipamentos de medição estão representados na Figura 
11. A lâmpada incandescente foi escolhida como fonte de 
luz padronizada e constante (diferente da luz natural) e de 
índice de reprodução de cores igual a 100 (ou seja, o melhor 
dentre as fontes artificiais).  
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Figura 10: Sala escura no laboratório de ambiente construído da 
Universidade Federal do Paraná. 

 

 

Figura 11: Medição com luxímetro e luminancímetro, 
respectivamente. 

 

7         Resultados 

Os resultados consistem em comparações cromáticas entre 
as amostras através de imagens digitais sob condições 
padronizadas de iluminação e exposição. Avaliou-se, com 
isso, a variação de cor entre os corpos de prova que 
receberam a amostra de tinta e passaram pelo ensaio no 
equipamento e os corpos de prova que não sofreram 
envelhecimento acelerado.   

Para cálculo da refletância (r) de cada amostra foi utilizada a 
fórmula matemática  

 

em que E é iluminância (lux), L é luminância (Cd/m²) e  é a 
refletância da superfície. 

 

7.1      CP1: tinta de cal, cola branca PVA, óleo de linhaça e 
água 

O CP1 tornou-se claro ao final do ensaio (CP1-b) e 
apresentou resultados finais positivos, quando comparados 

à amostra não ensaiada (CP1-a), conforme mostra a Figura 
12. 

 

Figura 12: Corpos de prova CP1-a e CP1-b. 

O cálculo para CP1 indicou aumento de 5,2% de refletância 
entre as amostras, concluindo seu clareamento após o 
ensaio de intemperismo acelerado. O óleo de linhaça é um 
aditivo natural que garante melhor desempenho das tintas 
naturais frente ao intemperismo. Deve ser utilizado em 
quantidades conforme estabelecido pela receita (150 ml 
para 8 litros de água), pois em excesso o óleo de linhaça 
prejudica a aplicação e trabalhabilidade da tinta. 

7.2      CP2: tinta de terra, cola branca PVA e água  

No corpo de prova 2, a amostra de tinta de terra 
comumente conhecida apresentou envelhecimento normal 
e esperado (CP2-b), em comparação com o corpo de prova 
não ensaiado (CP2-a), conforme mostra a Figura 13. 
 

 

Figura 13: Corpos de prova CP2-a e CP2-b. 

O cálculo para CP2 indicou diminuição de 3,6% de 
refletância entre as amostras, concluindo seu 
escurecimento após as 600 horas de ensaio no 
equipamento. 

 

7.3      CP3: tinta de cal, caseína, água e sal  

O corpo de prova 3 obteve resultados positivos (CP3-a), não 
tendo sido observadas alterações no substrato, nem 
variações de cor da amostra de tinta, quando comparado 
com a amostra não ensaiada (CP3-a), conforme Figura 14. 
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O cálculo para CP3 indicou aumento de apenas 1,6% de 
refletância entre as amostras, concluindo um leve 
clareamento entre a amostra não ensaiada e a amostra que 
passou pelo intemperismo acelerado. Esta variação pouco 
significativa de refletância, e números pequenos de 
variação de cor, comprovam que a amostra de tinta natural 
aplicada no CP3 apresentou resultados satisfatórios. 

A proteína do leite (caseína) mostrou-se um aglutinante 
eficaz para tintas com pigmento de cal de pintura, quando 
misturada com sal, que atua como aditivo secante. 

 

Figura 14: Corpos de prova CP3-a e CP3-b. 

7.4      CP4: tinta de argila verde, cola branca PVA, sal e 
água 

O corpo de prova 4 obteve resultados insatisfatórios, a 
amostra ensaiada (CP4-b) apresentou rachaduras após as 
600 horas de ensaio no equipamento e variações de cor, 
quando comparada com a amostra não ensaiada (CP4-a), 
como mostra Figura 15. 

 

Figura 15: Corpos de prova CP4-a e CP4-b. 

Houve desbotamento no corpo de prova após o 
envelhecimento acelerado, apresentando-se com coloração 
amarelada. O cálculo para CP4 indicou aumento 
consideravelmente nulo de 0,5% de refletância entre as 
amostras. 

7.5      CP5: tinta branca industrializada de alta resistência 

O corpo de prova 5, como esperado, não apresentou 
variações de coloração da amostra ou nas características do 
substrato (Figura 16), por se tratar de tinta industrializada 
de alta resistência, que possui diversas substâncias 
químicas como aditivo que melhoram a performance da 
tinta. 

O cálculo para CP5 indicou diminuição consideravelmente 
nula de 0,5% de refletância entre as amostras CP5-a e CP5-

b, comprovando a alta resistência da tinta industrial ao ser 
submetida ao ensaio de intemperismo acelerado. 

 

 

Figura 16: Corpos de prova CP5-a e CP5-b. 

Os valores levantados de luminância (Cd/m²), refletância 
(5), e o efeito do intemperismo sobre a refletância de cada 
amostra encontram-se na Tabela 3, considerando o valor 
de iluminância de 198,7 lux. 

Tabela 3: Planilha com valores de luminância (L), refletância (r) e 
efeito do intemperismo em cada amostra. 
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 CPa  CPb CPa CPb refletância 

CP1 43,1 46,4 68,1 73,4 5,2% (mais claro) 

CP2 17,2 14,9 27,2 23,6 -3,6% (mais escuro) 

CP3 45,9 46,9 72,6 74,2 1,6% (mais claro) 

CP4 8,5 8,8 13,4 13,9 0,5% (sem alteração 
aparente) 

CP5 44,8 44,5 70,8 70,4 -0,5% (sem alteração 
aparente) 

 

8      Conclusão 

Neste trabalho, demonstraram-se as condições de 
durabilidade de diferentes tintas naturais, verificadas 
mediante ensaio de intemperismo.   

Com o ensaio de envelhecimento acelerado foi possível 
analisar a importância dos aditivos naturais no 
desempenho das amostras frente ao intemperismo. O óleo 
de linhaça apresentou resultados positivos para melhorar a 
durabilidade das tintas naturais, e a proteína do leite 
(caseína) mostrou-se um aglutinante eficaz para tintas com 
pigmento de cal de pintura, quando misturada com sal, que 
atua como aditivo secante. 
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Conclui-se que algumas tintas naturais avaliadas 
apresentaram resultados inferiores, como a amostra de 
argila verde, porém, as demais amostras de tintas naturais 
avaliadas obtiveram resultados similares à tinta industrial, 
comprovando a possibilidade de substituir a pintura 
convencional por tintas elaboradas apenas com insumos 
naturais. Propõe-se repensar alternativas de aglutinantes 
capazes de evitar as possíveis patologias que podem 
ocorrer em tintas naturais com argila verde como 
pigmento, devido à expansividade da montmorilonita.  

As tintas naturais representam uma solução econômica e 
ecológica para a pintura de ambientes, necessitando de 
mais reposições ao longo do tempo, quando comparadas às 
tintas convencionais em ambientes externos sujeitos à ação 
da radiação solar e água da chuva. No entanto, para 
ambientes internos protegidos do intemperismo, essas 
tintas apresentam resultados satisfatórios, comprovando a 
facilidade em elaborar e aplicar tintas naturais de forma 
artesanal, garantindo a saúde e bem-estar dos usuários. As 
técnicas de elaboração e aplicação de tintas com insumos 
de origem natural estão se perdendo com o tempo, 
também devido ao fato de tintas industrializadas 
apresentarem valores cada vez mais acessíveis à população 
de baixa renda. Mesmo que a tinta natural seja feita com 
cola branca PVA, o gasto para a produção de 18 litros não 
ultrapassa R$ 30,00, equivalente ao custo da cola. No 
entanto, se forem utilizadas alternativas ecologicamente 
mais viáveis (em especial, se for considerada a energia 
embutida) como a goma de babosa, goma de cacto ou 
polvilho, este valor é nulo, se considerarmos que a extração 
da matéria prima para pigmentos seja simples.  

As tintas naturais constituem um possível item numa 
política de redução do consumo de energia associado à 
construção e manutenção das edificações. É desejável a 
disseminação do conhecimento sobre sua produção e uso. 
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