
RESUMO

Estudo sobre a matriz elétrica brasileira que conta com

predominante utilização de fontes não renováveis e a importância

das usinas eólicas. Desenvolvimento a partir de livros, sites

acadêmicos e artigos científicos com objetivo de apresentar o

panorama nacional, características e importância dessa fonte

renovável. Atualmente, o Brasil é dependente de duas fontes de

energia elétrica: as usinas hidrelétricas e as usinas termoelétricas,

que geram grandes impactos e poluição ao meio ambiente e altos

custos de construção e manutenção. Os parques eólicos são

espaços onde são instalados aerogeradores que são torres

projetadas para captar os ventos gerando energia mecânica e

transformá-la em energia elétrica, porém esse modelo representa

uma pequena porcentagem da matriz elétrica brasileira, apesar

desse modelo de produção estar presente no Brasil desde 1992,

com a instalação do primeiro aerogerador em Fernando de

Noronha (Pernambuco). O território brasileiro apresenta

elementos que tornam propensa a utilização de usinas eólica, pois

os aerogeradores conseguem operar em baixas velocidades, o

que diminui a poluição sonora e o risco de acidentes envolvendo

aves em período migratório. Estima-se que a capacidade de

produção de energia elétrica a partir da fonte eólica no território

brasileiro possa alcançar o triplo da quantidade consumida

atualmente e que seu desenvolvimento pode gerar benefícios

ambientais, sociais e econômicos, entretanto somente 8,68% da

matriz elétrica origina dessa fonte renovável. Um exemplo

interessante da viabilidade e eficiência da energia eólica no país é

a empresa Honda que construiu um parque eólica em Santa

Catarina que fornece energia suficiente para o funcionamento das

unidades em São Paulo e rendeu o título de única empresa no

setor automobilístico que é autossuficiente com energia renovável

no Brasil.

CONCLUSÕES

Os parques eólicos ou usinas eólicas são fontes energia elétrica

renováveis e limpas que representam cerca de 8,68% da matriz

elétrica brasileira. A desenvolvimento da energia eólica é

importante para o país, pois apresenta benefícios ambientais,

sociais e econômicos. Ao não necessitar de água no processo e

não gerar resíduos ou gases não interfere no meio ambiente, na

saúde da população ou nas atividades econômicas já existentes

na região de instalação, além de criar mais empregos e

investimentos para o local. A energia eólica no Brasil pode

apresentar resultados positivos, como por exemplo, no parque

eólico da Honda em Xangri-Lá que em quatro anos reduziu cerca

de 24 mil toneladas de CO2 e ainda rendeu o título de única

empresa no setor automobilístico que é autossuficiente com

energia renovável no Brasil, ou seja, um empreendimento que

gerou benefícios para a natureza, aumentando o prestígio e

reconhecimento ao reafirmar a visão da empresa.
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METODOLOGIA

As principais fontes de pesquisa utilizadas foram secundárias e

terciárias, como livros acadêmicos e sites governamentais e

empresariais relacionados a energia eólica no território brasileiro.

E os resultados são quali-quantitativos, considerando

porcentagens e aspectos socioambientais e econômicos da matriz

energética nacional. Além do auxílio dos orientadores e demais

professores ligados ao tema.

INTRODUÇÃO

O Brasil conta com várias fontes de energia, porém a maioria

são não renováveis, gerando impactos ambientais, poluição e

gerando danos irreversíveis. A produção de eletricidade a partir de

uma fonte eólica já existe no Brasil desde 1992, porém seu

crescimento é lento. As usinas ou parques eólicos são conjuntos

de construções com formatos similares a um cata-vento, onde a

energia cinética do vento é convertida para energia mecânica

pelas pás e posteriormente transformada em energia elétrica.

Tanto as pesquisas quanto o desenvolvimento de energia eólica

no país são imprescindíveis, pois se apresenta como uma fonte

sustentável e eficiente no território brasileiro, se adequando as

necessidades socioeconômicas do país e ambientais do mundo.

Esse estudo tem o objetivo de apresentar a importância e a

relevância do desenvolvimento da energia de fonte eólicas no

Brasil. De forma geral, comparando a matriz elétrica brasileira

com a matriz mundial, o Brasil é composto por mais fontes

renováveis, entretanto, as fontes não renováveis ainda

apresentam a maior parcela. Um aerogerador capta os ventos,

converte e transmite energia por meio dos aerogeradores que se

parecem com cata-ventos, possuindo internamente itens de

conversão, sem a necessidade de água no processo e pode

utilizar o espaço do parque eólico com pastagens e outras

atividades.
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Gráfico sobre a matriz elétrica brasileira de elaboração própria a partir de dados disponíveis no 
site Empresa de Pesquisa Energética sobre Matriz Energética e Elétrica.
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