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RESUMO 
 
A procura por fontes de energia alternativas é um dos aspectos mais importantes no 

planejamento energético de um país. Neste cenário, a energia eólica tem se 

expandido nos últimos anos, provando que a pesquisa e investimentos nessa área 

são fundamentais para o desenvolvimento do setor energético. Para a preparação 

bem sucedida de um projeto eólico, alguns aspectos devem ser analisados, tais como 

a regulação relativa à energia eólica, o potencial eólico e possibilidade de 

investimentos. A partir da coleta de dados do vento, considerando as questões legais 

e econômicas do Brasil e impactos socioambientais, será avaliada a viabilidade de 

uma usina eólica situada no estado do Rio Grande do Norte, tanto nos aspectos 

técnicos quanto nos econômicos. 

 

Palavras-chave:. Energia Eólica, Viabilidade de uma Usina Eólica, Rio Grande do 

Norte. 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The search for alternative energy sources is one of the most important aspects on a 

country’s energy planning. In this scenario, the wind energy has been growing 

exponentially in the past years, proving that research and investments in this area are 

essential for the development of the energy sector. In order to prepare a successful 

wind energy project, some aspects must be addressed, such as the country’s 

regulations regarding wind energy, its wind potential and possible investments. From 

a set of gathered wind data, considering Brazil’s economic and legal concerns, 

environmental and social impacts, the feasibility of a wind energy farm placed in the 

state of Rio Grande do Norte will be evaluated, in both technical and economic aspects. 

Keywords: Wind Energy, Wind Farm Feasibility, Rio Grande do Norte. 

 



LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 -  Direção Normal dos Ventos (Elliot, 1987) 

Figura 2 - Forças Atuantes e Direção Resultante do Vento (Domelen, 2003) 

Figura 3 - Direção dos Ventos que Chegam ao Nordeste (COSERN, 2003) 

Figura 4 - Perfil de Velocidades do Vento (Elliot, 1987) 

Figura 5 – Evolução de Aerogeradores de Acordo Coma Capacidade e Altura de 

Torre  (Da Silva, 2013) 

Figura 6 – Turbina de Eixo Vertical(Esquerda) e Horizontal(Direita) (Ackerman, 2000) 

Figura 7 – Curva de Potência de uma Turbina Eólica (Da Silva, 2013) 

Figura 8 – Efeito Shadow Flicker 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/UnB/TCC/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_28_10_2015AB.docx%23_Toc433913201
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/UnB/TCC/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_28_10_2015AB.docx%23_Toc433913202
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/UnB/TCC/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_28_10_2015AB.docx%23_Toc433913203
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/UnB/TCC/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_28_10_2015AB.docx%23_Toc433913204
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/UnB/TCC/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_28_10_2015AB.docx%23_Toc433913205
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/UnB/TCC/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_28_10_2015AB.docx%23_Toc433913205
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/UnB/TCC/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_28_10_2015AB.docx%23_Toc433913206
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/UnB/TCC/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_28_10_2015AB.docx%23_Toc433913207
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/UnB/TCC/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_28_10_2015AB.docx%23_Toc433913208


 
 
 

LISTA DE GRÁFICOS E QUADROS 
 

Gráfico 1 - Matriz Elétrica Brasileira em 2000 (ANEEL, 2003) 

Gráfico 2 - Participação de Energias Renováveis na Matriz Elétrica (EPE, 2015) 

Gráfico 3 - Variação na Geração de Energia por Fonte (EPE, 2015) 

Gráfico 4 - Capacidade Instalada Mundial (GWEC, 2014) 

Gráfico 5 - Países com Maior Capacidade Instalada no Mundo (GWEC, 2014) 

Gráfico 6 - Investimentos Feitos por Ano em Energia Eólica, em Milhões 

(ABEEÓLICA, 2013) 

Gráfico 7 -Evolução da Capacidade Instalada no Brasil (MW) (ABEEÓLICA, 2015) 

Gráfico 8 - Consumo de Energia por Setor (IDEMA, 2013) 

Gráfico 9-Consumo de Energia por Ano no Rio Grande do Norte (COSERN, 2003) 

 

 

Quadro 1 - Número de Parques Eólicos e Potência Instalada em Cada Estado 

(ABEEÓLICA, 2013) 

 

 
 

file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/Downloads/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_24_10_2015AB.doc%23_Toc433756261
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/Downloads/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_24_10_2015AB.doc%23_Toc433756262
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/Downloads/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_24_10_2015AB.doc%23_Toc433756263
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/Downloads/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_24_10_2015AB.doc%23_Toc433756264
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/Downloads/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_24_10_2015AB.doc%23_Toc433756265
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/Downloads/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_24_10_2015AB.doc%23_Toc433756266
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/Downloads/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_24_10_2015AB.doc%23_Toc433756266
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/Downloads/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_24_10_2015AB.doc%23_Toc433756267
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/Downloads/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_24_10_2015AB.doc%23_Toc433756268
file:///C:/Users/Marcus%20Bonifácio/Downloads/TCC%20I%20Marcus%20Bonifacio_24_10_2015AB.doc%23_Toc433756269


LISTA DE SIGLAS 
 
ABEEÓLICA  Associação Brasileira de Energia Eólica 

ACL                   Ambiente de Contratação Livre  

ACR               Ambiente de Contratação Regulada     

ANEEL  Agência Nacional de Energia Elétrica 

CCEE    Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

CMSE                  Comitê de Monitoramento do Setor Energético 

COSERN           Companhia Energética do Rio Grande do Norte 

EPE    Empresa de Pesquisa Energética 

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Dados Estatísticos 

INMET                  Instituto Nacional de Meteorologia  

IPI                       Imposto sobre Produtos Industrializados 

KW                     Kilowatt 

LEN                        Leilão de Energia Nova 

LER                        Leilão de Energia Reserva  

LFA                         Leilão de Fontes Alternativas 

MAE                        Mercado Atacadista de Energia 

MME    Ministério de Minas e Energia 

MW                     Megawatt 

ONS    Operador Nacional do Sistema Elétrico 

OPEP                Organização dos Países Exploradores de Petróleo 

PCH    Pequenas Centrais Hidroelétricas 

PROALCOOL         Programa Nacional do Álcool  

PROINFA                Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

SIN    Sistema Interligado Nacional 

TIR                      Taxa Interna de Retorno 

VPL    Valor Presente Líquido 

  



Sumário 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 13 

1.1. ASPECTOS GERAIS ...................................................................................... 13 
1.2. OBJETIVOS E METAS DO TRABALHO ......................................................... 14 
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 14 

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................. 15 

2.1. ENERGIAS RENOVÁVEIS NO BRASIL .......................................................... 15 
2.2. ENERGIA EÓLICA .......................................................................................... 18 

2.2.1. A ENERGIA DOS VENTOS ..................................................................... 18 
2.2.2. ENERGIA EÓLICA NO CONTEXTO MUNDIAL ....................................... 21 
2.2.3. ENERGIA EÓLICA NO CONTEXTO BRASILEIRO ................................. 22 

2.3. REGULAMENTAÇÕES DO SETOR EÓLICO ................................................. 25 
2.3.1. O NOVO MODELO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO ..................... 25 
2.3.2 LEILÕES ................................................................................................... 26 

2.4. FUNCIONAMENTO DISPOSITIVOS EÓLICOS .............................................. 28 
2.4.1. PRINCÍPIOS ............................................................................................ 28 
2.4.2. CLASSIFICAÇÃO DE TURBINAS EÓLICAS ........................................... 29 
2.4.3. FUNCIONAMENTO TURBINA EÓLICA ................................................... 32 
2.4.4. CURVA DE POTÊNCIA DE UMA TURBINA EÓLICA .............................. 34 

2.5. IMPACTOS DE EMPREENDIMENTOS EÓLICOS ......................................... 35 
2.6. ESTUDO DE CASO – RIO GRANDE DO NORTE ........................................... 37 

2.6.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS ................................................................. 37 
2.6.2. PADRÕES DE CONSUMO ...................................................................... 38 
2.6.3. POTENCIAL EÓLICO .............................................................................. 39 

3. METODOLOGIA ................................................................................................... 40 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 41 

5.BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 43 

 
 



13 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. ASPECTOS GERAIS 

 A busca por fontes alternativas de energia que garantam o suprimento 

energético e a sustentabilidade e renovação do uso das demais fontes de energia 

tornaram-se temas centrais de debate quando o assunto é energia. 

A degradação do meio ambiente e a finitude de algumas fontes de energia tem 

levado especialistas e estudiosos a buscarem outras fontes alternativas de energia de 

tal modo a garantir a continuidade do fluxo de produção e sobrevivência humana. 

 A escassez nesse século de algumas fontes tradicionais de energia, como 

petróleo e carvão, e a elevada dependência de alguns países em relação a essas 

fontes tem conduzido a essa busca por outras fontes de energia. 

 Por outro lado, a degradação ambiental crescente de algumas áreas do planeta 

requer a adoção de planejamento energético consistente e que atenda as 

necessidades energéticas de curto e de longo prazos. 

 Sendo assim, é essencial que a procura por fontes alternativas de energia seja 

intensificada, uma vez que são capazes de produzir energia de forma confiável e 

sustentável, podendo atender os requisitos de preocupação ambiental e é claro de 

disponibilidade de recursos, de forma que o segmento de energia está diretamente 

relacionado com o desenvolvimento socioeconômico da região, da qualidade de vida 

e do bem estar da população (De Castro, 2009)  

 A matriz energética brasileira é composta principalmente por energia 

proveniente de hidrelétricas, devido ao seu grande potencial hídrico. Porém, a partir 

do racionamento de energia ocorrido no início da década de 2000, percebeu-se que 

não se podia depender apenar dessa fonte de energia, havendo a necessidade de se 

buscar fontes alternativas para diversificação da matriz energética brasileira. Além 

disso, empreendimentos hidrelétricos causam um grande impacto ambiental na sua 

construção (Câmara dos Deputados, 2012). 

 A energia eólica, nessa situação, pode ser considerada uma das mais 

promissoras fontes de energia. Isso se dá porque a energia eólica é uma fonte 

renovável, que não gera gases de efeito estufa durante a produção de energia, e é 

capaz de produzir grandes quantidades de energia. 

 Com a demanda por energia crescendo gradualmente, o Brasil é um país que 

tem extremo potencial para geração de energia a partir dos ventos (GWEC, 2014). O 
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país é privilegiado geograficamente, principalmente nas regiões Nordeste e Sul, com 

ventos de grande magnitude e direções constantes, possui bastante espaço para 

instalação de empreendimentos eólicos, além de ser um país em pleno 

desenvolvimento. Como resultado disso, o país tem previsão de crescer 2GW de 

capacidade instalada ao ano, fazendo com que o Brasil seja o maior mercado da 

América do Sul no Setor Eólico (GWEC, 2013). 

 

1.2. OBJETIVOS E METAS DO TRABALHO 

 

O objetivo deste trabalho é a proposta e o estudo acerca da viabilidade técnica e 

econômica aplicado a uma usina eólica situada no estado do Rio Grande do Norte. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Apresentar a evolução do uso das fontes renováveis com destaque para a 

energia eólica no Brasil e no mundo; 

 Discutir os principais pontos do marco regulatório brasileiro para a energia 

eólica; 

 Expor as características técnicas da energia eólica; 

 Apresentar os impactos ambientais envolvidos na concepção de 

empreendimentos eólicos. 

 

 Serão utilizados dados relativos às características do vento referentes à 

estação meteorológica automática de Calcanhar-RN, no período de 2009 a 2015, 

obtidos através do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

 A partir dos dados obtidos através do INMET, será feita uma análise das 

características do vento e a subsequente conversão das mesmas para o local 

selecionado para a construção do parque eólico, visando estimar a energia anual 

produzida e a viabilidade econômica do empreendimento. 

A discussão acerca do marco regulatório contemplara a evolução deste 

com destaque para os pontos relacionados a localização, impacto ambiental e 

econômico dos empreendimentos eólicos no país. 
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Por último será apresentado as características técnicas de um dado 

sistema eólico com a descrição da dinâmica e o funcionamento das partes de 

engenharia envolvidas para a geração de energia elétrica. 

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. ENERGIAS RENOVÁVEIS NO BRASIL 

 

 O aumento do preço do petróleo praticado nos anos 70 pela Organização dos 

Países Exploradores de Petróleo (OPEP), em 1973, causou um enorme impacto nos 

processos de obtenção energética pelo mundo, inclusive no Brasil.  

Com o aumento das cotações internacionais do petróleo, muitos países tiveram 

que buscar novas fontes de energia. O Brasil, por exemplo, deu início a um ambicioso 

plano nacional de energia que possibilitasse a substituição do uso de combustíveis 

fosseis por outros. Em meio a adversidade, surgia o Programa Nacional do Álcool –

PROÁLCOOL. O PROÁLCOOL foi o primeiro programa brasileiro desenvolvido para 

estimular a produção de uma fonte energética alternativa, um passo importante no 

processo de quebra de um paradigma de fontes convencionais de energia. (Segura, 

2012). 

A implantação do PROALCOOL culminou na expansão de outros segmentos 

na indústria automobilística, atualmente cerca de 98% da frota nacional é composta 

por utilitários que utilizam etanol e gasolina. Essa diversificação de uso de 

combustiveis possibilitou o crescimento do setor sucroenergético e da microgeração 

de energia que utiliza os subprodutos da cadeia produtiva de etanol para geração de 

energia elétrica. 

A evolução e consolidação do PROALCOOL impactou na composição do uso 

das fontes de energia no país. Atualmente, cerca de 79% da energia elétrica produzida 

no país era oriunda de usinas hidrelétricas (Ver gráfico 1).  

Com a eclosão da crise hídrica em 2013, a expansão do uso das fontes 

alternativas de energia ocorre invariavelmente com o apoio do Programa de Incentivo 

às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA. O PROINFA foi 

regulamentado pelo decreto de lei nº 5.025, em março de 2004, e tem como objetivo 

incentivar a produção de energia elétrico a partir de fontes alternativas de energia, 

como a eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH). O programa foi 
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dividido em duas etapas: a primeira, com resultados a curto prazo e a segunda, com 

resultados a longo prazo. (Dutra, 2010). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por ter a energia proveniente de usinas hidrelétricas como principal fonte de 

energia elétrica, o Brasil é hoje o quarto maior produtor de energia renovável no 

mundo, perdendo apenas para China, Índia e Estados Unidos, respectivamente 

(Ministério do Planejamento, 2014). Quando comparado com o panorama mundial, as 

energias renováveis representam expressivos 74,6% da matriz elétrica brasileira, 

enquanto a média mundial é de apenas 21,2%, como mostrado no gráfico 2 (EPE, 

2015). 

 

 

 Apesar da grande participação da energia hidráulica na matriz elétrica 

brasileira, outras fontes alternativas vêm se destacando no cenário nacional. Grande 

Gráfico 1 - Matriz Elétrica Brasileira em 2000 (ANEEL, 2003) 
 

Gráfico 2 - Participação de Energias Renováveis na Matriz Elétrica (EPE, 2015) 
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prova disso é que apesar da participação da energia hidráulica ter caído para 65% na 

matriz elétrica, as renováveis ainda representam por volta de 75% dessa matriz. Isso 

mostra que outras fontes vêm ganhando bastante espaço no mercado, das quais 

podemos ressaltar a biomassa e a eólica, que vem demonstrando um padrão de 

crescimento impressionante, ambas responsáveis por produção de energia em larga 

escala. Outra fonte que tem grande potencial para crescimento no mercado energético 

é a solar, que por ser responsável pela produção de energia em menor escala ainda 

depende de mais investimentos do governa para se estabelecer em um mercado 

energético tão diverso. (EPE, 2015). 

Como podemos observar no gráfico 3, a geração de energia elétrica à partir de 

hidrelétrica diminui no ano de 2014 quando comparada com 2013, enquanto outras 

fontes, como biomassa e principalmente eólica, tem apresentado um crescimento 

considerável na geração de energia elétrica (EPE, 2015). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Variação na Geração de Energia por Fonte (EPE, 2015) 
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2.2. ENERGIA EÓLICA 

2.2.1. A ENERGIA DOS VENTOS 

2.2.1.1 Princípios 

A energia proveniente dos ventos é uma forma indireta de energia solar. Devido 

à energia que o sol irradia na Terra, em conjunto com a rotação da mesma, as 

camadas de ar atmosférica estão em contínuo movimento, gerando o que 

conhecemos como vento (COSERN, 2003). 

 A circulação dessas camadas de ar que são responsáveis pela formação do 

vento se dá a partir irradiação solar sobre a superfície terrestre, que se dá de forma 

desigual pelo globo terrestre. As regiões localizadas no trópico do equador recebem 

mais irradiação solar que as outras regiões do globo, de forma que essas são mais 

aquecidas pelo sol. Dessa forma, o ar das regiões do equador aquece, se torna menos 

denso, e então começa a subir, se movendo em direção aos polos. Logo, o ar mais 

frio e denso dos polos, se movimenta para ocupar o espaço deixado por esse ar mais 

quente dos trópicos, formando dessa forma o vento (Elliot, 1987). Seguindo esse 

modelo, o ar sempre se movimenta do ambiente de maior pressão para o de menor 

pressão, gerando uma força conhecida como Força Gradiente de Pressão, de forma 

que se apenas essa força fosse considerada na formação dos ventos, os mesmos 

sempre teriam a mesma direção, onde o ar resfriaria nos polos e se movimentaria de 

volta em direção ao trópico do equador, como mostra a figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Direção Normal dos Ventos (Elliot, 1987) 
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 Porém, devido ao movimento de rotação da Terra, uma outra força é 

determinante para a direção do vento: a Força de Coriolis. A Força de Coriolis é 

proveniente do Efeito Coriolis, e é responsável por deflexões em massas de ar 

enquanto essas estão em movimento (Domelen, 2003). Dessa forma, quando 

combinadas as forças Gradiente de Pressão e Coriolis, tem-se a direção 

predominante do vento, como mostra a figura 2. Vale ressaltar que no hemisfério 

norte, a deflexão proveniente da Força de Coriolis se dá para direita e no hemisfério 

sul se dá para esquerda (Elliot, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portanto, a direção dos ventos que chegam ao Brasil, mais especificadamente 

na região Nordeste, se dá conforme a figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 De forma geral, se tratando de períodos mais longos, como meses e anos, os 

regimes de vento apresentam regularidade, de forma que a velocidade e direção do 

vento apresentam características similares a longo prazo, com variações inferiores a 

Figura 2 - Forças Atuantes e Direção Resultante do Vento (Domelen, 2003) 

Figura 3 - Direção dos Ventos que Chegam ao Nordeste (COSERN, 2003) 
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10%, em termos globais(COSERN, 2003). Em termos locais, as condições do vento 

podem sofrer mudanças em períodos curtos, como horas ou dias, devido à 

particularidades no tempo local, como brisas marítimas, dias chuvosos, ensolarados 

e nevosos, que afetam o regime dos ventos. Além disso, as condições do terreno local 

também afetam o regime dos ventos, de forma que transições do mar para terra, 

montanhas e obstáculos tambpem afetam as características do vento no local (Dear, 

1990) . 

Um bom exemplo são as transições de mar e terra que afetam a direção do 

vento.Durante o dia a terra aquece mais que a água do mar, de foma que ar sobre ela 

aquece e tende a subir, criando um ambiente de baixa pressão, que atrai o a brisa 

marítima, sendo que a noite o processo ocorre de forma reversa (Elliot, 1987) . Esse 

processo contribui para a viabilidade de usinas eólicas, de forma que os ventos em 

direção a terra ocorrem durante o dia, período em que o cosumo de eletricidade é 

mais acentuado. 

 A rugosidade do terreno é de extrema importância para as condições do vento 

no local, de forma que a escolha do local para a instalação de uma usina eólica é 

crucial para a viabilidade da mesma. Quanto mais obstáculos, árvores, depressões e 

montanhas o terreno possuir, mais o vento à maior altitude, onde acontece a geração 

de energia em uma turbina eólica, vai ser afetado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Como mostra a figura 4, em terrenos complexos, a turbulência do vento 

aumenta, diminuindo a velocidade e consequentemente o potencial na geração de 

energia (Elliot, 1987) . 

 

 

Figura 4 - Perfil de Velocidades do Vento (Elliot, 1987) 
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2.2.2. ENERGIA EÓLICA NO CONTEXTO MUNDIAL 

  

Devido ao alto custo na produção de energia e às pressões internacionais 

relacionadas à emissão de gases poluentes, vários países estão em processo de 

regulamentação de fontes renováveis. Além disso, programas de governo estão cada 

vez mais voltados à incentivos financeiros visando à estimulação do uso de fontes 

renováveis (Evolução Energia Eólica, 2014). 

 Em virtude de suas vantagens econômicas, tais como a disponibilidade de 

criação de empreendimentos de larga escala, a energia eólica é uma das fontes em 

maior foco nos programas governamentais de incentivos às renováveis. Uma boa 

demonstração disso é que mais de 86 países já contam com a energia eólica em sua 

matriz energética (Evolução Energia Eólica, 2014). 

 No panorama mundial, a energia eólica teve um crescimento bastante 

considerável em um período relativamente curto. Há menos de vinte anos atrás, em 

1997, a capacidade instalada mundial girava em torno de 7.600 MW, e em 2014 essa 

capacidade instalada cresceu para impressionantes 369.597 MW (GWEC, 2014), 

como mostra o gráfico 4. 

 

 Apesar da expansão da geração de energia eólica no mundo, a participação da 

mesma na matriz energética mundial ainda é baixa, de forma que a energia eólica é 

responsável por 3% de toda energia elétrica gerada no mundo, o que representa 

quase toda a energia gerada combinada da Alemanha e Holanda. Entretanto, alguns 

países têm na energia eólica, uma de suas principais fontes de geração de energia, 

como por exemplo a Dinamarca, em que a energia eólica foi responsável por 41,4% 

de toda sua produção de energia elétrica (BP, 2015).  

Gráfico 4 - Capacidade Instalada Mundial (GWEC, 2014) 
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 Em termos de capacidade instalada, a China é o país que lidera o ranking de 

energia eólica mundial, com 115 GW de potência instalada, o que representa 30% de 

toda capacidade mundial (BP, 2015). Além da capacidade instalada, a China também 

se tornou líder no processo de expansão deste tipo de energia, instalando no ano de 

2014, 23 GW de energia eólica em seu território (GWEC, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depois da China, os países que possuem maior capacidade instalada são 

Estados Unidos e Alemanha, que representam respectivamente 17,8% e 10,6% da 

capacidade instalada mundial (GWEC, 2014), como mostra o gráfico 5. 

  

2.2.3. ENERGIA EÓLICA NO CONTEXTO BRASILEIRO 

  

 No Brasil, o início da década de 2000 foi determinante para a expansão de 

energias renováveis, logo de energia eólica, na matriz energética brasileira atual.  No 

início da década de 2000, a matriz elétrica brasileira era constituída por 79% de usinas 

hidrelétricas (ANEEL, 2003), e um período de seca sem precedentes, diminuiu 

consideravelmente a reserva das barragens hidrelétricas, gerando um racionamento 

de energia em todo o território nacional e arrasando a economia do país. Dessa forma, 

a necessidade de se diversificar o leque de fontes energéticas no país ficou evidente 

(Evolução Energia Eólica, 2014). 

 O país possui um enorme potencial eólico, principalmente nas regiões mais 

perto do litoral, com ventos constantes e de magnitudes consideradas bastante 

propícias para a geração de energia eólica. 

 Além disso, o período de maior potencial eólico brasileiro se dá nos meses de 

junho a dezembro, justamente no período onde o índice de chuvas é menor Dessa 

Gráfico 5 - Países com Maior Capacidade Instalada no Mundo (GWEC, 2014) 
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forma, a utilização de energia eólica propicia uma maior segurança energética em um 

período historicamente marcado por instabilidades na fonte com maior participação 

na matriz energética nacional. (Evolução Energia Eólica, 2014). 

 Um dos fatores de grande responsabilidade para o crescimento da energia 

eólica, e demais energias renováveis, foi a criação do PROINFA, em 2004. O 

programa, que tem como objetivo o incentivo a fontes de energia elétrica alternativas, 

propiciou grandes investimentos no setor de energia eólica (ABEEÓLICA, 2013). O 

gráfico 6 representa o total de investimentos feitos por ano a partir de 2006 no setor 

de energia eólica. 

  

Tais investimentos, contribuíram para o que o Brasil se tornasse atualmente o 

mercado em maior crescimento no setor eólico da América do Sul. Apesar de 

representar apenas 2% da matriz elétrica brasileira atual, a previsão é que o setor 

cresça mais de 2 GW por ano, como aconteceu em 2014, quando foi registrado o 

recorde de 2,5 GW de nova capacidade eólica (ABEEÓLICA, 2015).  

A expectativa é de que em 2020 o país atinja mais de 16GW de capacidade 

instalada, o que representaria em torno de 10% da matriz elétrica nacional (GWEC, 

2013). Como podemos ver, o gráfico 7, mostra a evolução dessa expansão da 

capacidade instalada durante o período de 2005-2019, trata-se de um crescimento 

espetacular em 14 anos de 27,1 MW a 16.239,9 MW. 

 

Gráfico 6 - Investimentos Feitos por Ano em Energia Eólica, em Milhões (ABEEÓLICA, 2013) 
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 Atualmente, as regiões dominantes no país no setor eólico são a região 

Nordeste e Sul do país, devido ao seu potencial no que diz respeito à qualidade do 

vento relacionados à geração de energia. Os estados que lideram esse ranking 

nacional de produção de energia eólica são, respectivamente, Rio Grande do Norte, 

Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul, como mostra o quadro 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Devido ao grande potencial no mercado eólico no país, o Brasil tem atraído a 

atenção de diversas empresas do setor eólico. Desde 1995, a empresa alemã 

ENERCON possui uma subsidiária no país, a Wobben Windpower, que desde 2000 

produz aerogeradores completamente nacionais, com fábrica situada em Sorocaba 

(SP). Além disso, a empresa possui um empreendimento no estado do Ceará e na 

Quadro 1 – Número de Parques Eólicos e Potência Instalada em Cada Estado (ABEEÓLICA, 2013) 

Gráfico 7 -Evolução da Capacidade Instalada no Brasil (MW) (ABEEÓLICA, 2015) 
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Bahia, voltados para construção de pás e torres de concreto (Wobben Windpower, 

2014). 

 Além da Wobben Windpower, a empresa espanhola Acciona Windpower 

inaugurou um complexo fabril em 2015, localizado no estado da Bahia com previsão 

de produção de 100 unidades aerogeradoras de 3MW por ano. A empresa também 

possui duas fábricas voltadas para torres de concreto, no Rio Grande do Norte e no 

Ceará. Outras empresas, como a Vestas, GE e Siemens também possuem unidades 

de fabricação no Brasil. 

 

2.3. REGULAMENTAÇÕES DO SETOR EÓLICO 

 

2.3.1. O NOVO MODELO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

Entre 2003 e 2004, com o apoio das leis nº 10.847 e 10.848, em conjunto com 

o Decreto nº 5.163, o governo federal criou um novo modelo para o Setor Elétrico 

Brasileiro (ONS, 2014). Esse novo modelo criou novas instituições com funções 

importantes no cenário energético nacional, tais como: 

 Empresa de Pesquisa Energética (EPE): Responsável pelo planejamento do 

setor energético a longo prazo; 

 Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE): Órgão responsável pelo 

monitoramento da segurança do suprimento de energia elétrica;  

 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): Instituição 

responsável pela continuação das atividades do Mercado Atacadista de 

Energia (MAE). 

 

Além dessas instituições criadas, é importante citar outras instituições criadas 

nos anos 2000: 

 Ministério de Minas e Energia (MME): Responsável pelo monitoramento e 

tomada de decisões em caso de falhas na segurança do suprimento de energia; 

 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): Instituída para promover 

licitações, conceder permissões e fiscalizar serviços de energia elétrica; 

 Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS): Órgão responsável pela 

coordenação, supervisão e operação do Sistema Elétrico. 
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A criação dessas instituições supracitadas objetivava garantir a segurança do 

suprimento de energia elétrica, promover a inserção social no Setor Elétrico Brasileiro 

e promover a modicidade tarifária (ONS, 2014). 

Em termos de comercialização de energia, a partir do Novo Modelo a energia 

passou a ser comercializada em dois novos ambientes de compra e venda, o 

Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL) 

(ABDI, 2014). 

 No ACL, as operações de compra e venda de energia são feitas de forma livre 

(Lage, 2013), de forma que só podem comprar consumidores livres, onde as relações 

contratuais são regidas com base em prazo e volume. Vale ressaltar que aos 

consumidores é permitida apenas o processo de compra, enquanto para geradores e 

importadores, por exemplo, são permitidos os processos de compra e venda (Melo, 

2015). 

 Já no ACR, a comercialização, que é feita na modalidade de leilões 

obedecendo-se o critério de menor tarifa, só pode ser feita por distribuidoras de 

energia, ressaltando-se que toda demanda de distribuidores deve estar contratada 

com empresas de geração (Lage, 2013). 

 

2.3.2 LEILÕES 

 

 Em 2007 a energia eólica começou a sua participação em Leilões de Fontes 

Alternativas (LFA), que representam leilões exclusivos para fontes alternativas de 

energia, porém não conseguiu competir com as tarifas de outras fontes e terminou o 

leilão sem nenhum contrato (Lage, 2013). A partir de 2009, o governo, com intenção 

de aumentar a participação desse tipo de energia no mercado, realizou um Leilão de 

Energia Reserva (LER), onde a energia eólica foi a única fonte comercializada (Lage, 

2013). A partir disso, a energia eólica participou, com êxito de alguns leilões, entre 

eles (Melo, 2015): 

 

 Leilão de Energia de Reserva 03/2009; 

 Leilão de Energia de Reserva 05/2010; 

 Leilão de Fontes Alternativa 07/2010; 

 Leilão de Energia A-3 02/2011; 
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 Leilão de Energia de Reserva 03/2011; 

 Leilão de Energia A-5 07/2011; 

 Leilão de Energia A-3 08/2015. 

Com a realização de leilões de forma regular, o desenvolvimento da indústria 

de energia eólica cresceu consideravelmente no período de 2009 a 2011, devido à 

grande demanda prevista nos primeiros leilões, em conjunto com as boas condições 

de crédito, o que atraiu a atenção de empreendedores (ABDI, 2014). Dessa forma, a 

energia eólica se mostrou a mais competitiva entre as renováveis participantes dos 

leilões (biomassa e PCH’s), de forma que começou a ter participação no Leilões de 

Energia Nova (LEN) – leilões destinados à contratação de novas fontes de energia – 

competindo com fontes tradicionais de energia, e também participando de ACL (Lage, 

2013).  

Entretanto, no ano de 2012, devido à uma redução de demanda e preço de 

contratação, os investidores passaram a sofrer uma insegurança do mercado, o que 

desacelerou o ímpeto inicial em energia eólica (ABDI, 2014). Dessa forma, o governo 

passou a adotar medidas para continuar promovendo o crescimento dessa fonte, 

como por exemplo a isenção permanente do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) para aerogeradores (Lage, 2013). 

A energia eólica continua tendo grande competitividade no mercado. Sendo 

comprovado pela excelente participação dessa fonte no último leilão A-3, realizado 

em agosto deste ano, onde a energia eólica atendeu 80% de todo o mercado do leilão, 

composto por eólica, hídrica e termelétrica, sendo responsável por 538,8 MW dos 

669,498 MW comercializados (ABEEÓLICA, 2015). 

Para evitar incertezas de mercado, que acaba afastando investidores do setor, 

uma das propostas é a realização de um leilão A-3 e um leilão de reserva por ano. O 

leilão A-3 tem um prazo mais adequado quando comparado com o leilão A-5, tendo 

em vista que 5 anos é um prazo longo e gera riscos para investidores devido ao preço 

dos aerogeradores que pode variar. Porém, o leilão A-3 por si só não garantiria a 

certeza de demanda necessitada pelos investidores, de forma que uma combinação 

com um LER com um volume mínimo, pode dar a garantia necessária para os 

investidores, propiciando uma conexão entre política energética e política industrial 

(ABDI, 2014). 
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2.4. FUNCIONAMENTO DISPOSITIVOS EÓLICOS 

2.4.1. PRINCÍPIOS 

 A conversão da energia disponível nos ventos em energia mecânica se dá por 

um processo relativamente simples, de forma que é necessário um bom potencial 

eólico e também que o sistema esteja preparado para lidar com as variações 

climáticas impostas pela natureza. Esse aproveitamento da energia eólica para 

produção de energia mecânica é feito desde épocas que remetem aos tempos 

medievais, onde a energia dos ventos era utilizada para mover a indústria de forjaria, 

e posteriormente aplicado na utilização de moinhos de cereais e bombas d’água, por 

exemplo (Runcos, 2006). 

 Durante o funcionamento de uma turbina eólica, o vento movimenta as hélices 

do rotor, fazendo com que as forças aerodinâmicas passem a movimentar o rotor, de 

forma que o eixo da turbina alcance altas rotações (Da Silva, 2013). 

 A turbina eólica capta uma fração da energia cinética presente nos ventos que 

varrem a área do rotor, que é transformada em energia mecânica. No eixo do rotor, 

está acoplado um gerador elétrico, que tem como função transformar essa energia 

mecânica em energia elétrica, de forma que a potência elétrica, dada em watts, pode 

ser descrita pela equação (Runcos, 2006):  

 

 

𝑃 =  
1

2
𝜌𝐴𝑣³𝐶𝑝𝜂 

 Onde, 

𝜌 é a densidade do ar em kg/m³ 

𝐴 é a área coberta pelo rotor em m² 

𝑣 é a velocidade do vento em m/s 

𝐶𝑝 é o coeficiente aerodinâmico de potência do rotor 

𝜂 é a eficiência do conjunto gerador/transmissão 

 

 Em função do grande aumento do mercado mundial no setor eólico, a 

tecnologia referente à geradores eólicos está em pelo desenvolvimento, de forma que 

os avanços estão voltados à produzir turbinas com dimensões cada vez maiores, que 

por sua vez resultam em turbinas com maiores capacidades. Os rotores dos geradores 
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eólicos são produzidos com materiais compostos, com tecnologia e aerodinâmica 

similares à de materiais e estruturas aeronáuticas (COSERN, 2003). 

 Tais rotores, possuem velocidade angular de rotação dada pela relação: 

 

𝜔𝑟 =  
𝜋

30
(6,9 +

445

𝑅
), em rad/s 

 

 De forma que a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio do 

rotor, sendo que quanto maiores as dimensões, e por consequência a capacidade, da 

turbina, menor será sua rotação (Runcos, 2006). Esse processo de ajuste da rotação 

do rotor se dá de modo que a mesma seja otimizada, visando diminuir os ruídos e 

também os impactos ambientais relacionados às aves, uma vez que as pás da turbina 

que funcionam com uma rotação menor se tornam mais visíveis e evitáveis (Runcos, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A figura 5 mostra a evolução dos aerogeradores de acordo com sua capacidade 

e altura da torre. 

2.4.2. CLASSIFICAÇÃO DE TURBINAS EÓLICAS 

 Os aerogeradores podem ser classificados em relação à diversos fatores, tais 

como: 

 Capacidade de Geração; 

 Tipo de Terreno Instalado (Terra ou Mar); 

Figura 5 – Evolução de Aerogeradores de Acordo Coma Capacidade e Altura de Torre  (Da Silva, 2013) 
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 Características de Projeto de Rotor. 

 

2.4.2.1. QUANTO À CAPACIDADE DE GERAÇÃO 

 

 Turbinas eólicas são consideradas de pequeno porte quando possuem 

capacidade de geração de até 20kW. São sistemas que são indicados para 

instalações residenciais e aplicações em regiões isoladas, como zonas rurais. 

Normalmente são utilizados em conjunto com um sistema de armazenamento para 

uso posterior, como baterias (PUC-RS, 2010). 

 Em relação a classificação de médio porte, são aerogeradores com capacidade 

de geração entre 20kW e 250kW. São comumente utilizados em sistemas de geração 

híbrida, em conjunto com outro tipo de fonte de energia, como a solar. Podem ser 

aplicadas para sistemas isolados ou ligados diretamente na rede. Um bom exemplo 

onde esse tipo de turbina é usado são sistemas de geração distribuída (Da Silva, 

2013). 

 As turbinas eólicas de grande porte são aquelas que possuem capacidade de 

geração acima de 250kW, mas a grande maioria dos fabricantes trabalham com 

turbinas na faixa entre 1,5MW e 4MW. Esse tipo de turbina é utilizada principalmente 

em grandes empreendimentos eólicos, como usinas eólicas, que são ligadas 

diretamente na rede elétrica para geração de energia elétrica. O custo desse tipo de 

turbina é consideravelmente maior que os outros tipos de turbinas, tanto na fase de 

fabricação quanto na fase de transporte e instalação (Da Silva, 2013). 

2.4.2.2 QUANTO AO TIPO DE TERRENO INSTALADO 

 

Os sistemas eólicos podem ser instalados tanto sobre terra (onshore) quanto 

no mar (offshore). 

 Sistemas onshore são os mais utilizados, pois é uma tecnologia mais 

desenvolvida e utilizada há mais tempo. São sistemas que propiciam facilidade no 

processo de instalação e manutenção. Entretanto, esse tipo de empreendimento tem 

mais impactos relacionados quando se trata de poluição visual e sonora, além do uso 

da terra e problemas sociais relacionados (Da Silva, 2013). 

 Sistemas offshore são sistemas instalados nos oceanos, e não possuem 

tecnologia totalmente desenvolvida, porém já existem usinas eólicas offshore em 

operação no mundo. Grandes vantagens desse tipo de sistema é que o mesmo 
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trabalho com ventos mais fortes e constantes, e o impacto relacionado com poluição 

visual e sonora é reduzido quanto comparado com fazendo onshore (Da Silva, 2013). 

Porém, ainda existem grandes desafios para o pleno desenvolvimento desse tipo de 

tecnologia, a estrutura de fundação para as torres no mar é mais cara e desafiadora, 

os materiais utilizados têm que ser especiais para lidar com a corrosão e erosão 

proveniente da salinidade do mar, além das condições de instalação, operação e 

manutenção serem bem mais complexas. Outro desafio para esse tipo de tecnologia 

é a transmissão para o sistema de consumo final (Câmara dos Deputados, 2012).  

2.4.2.3 QUANTO À CARACTERÍSTICA DE PROJETO DE ROTOR 

  

Em relação às características de projeto de rotor, as turbinas possuem dois 

tipos de classificação: turbinas de eixo horizontal e de eixo vertical (Ackerman, 2000). 

As turbinas de eixo horizontal são as mais apropriadas e consequentemente 

mais utilizadas em sistemas de geração de energia elétrica para aplicações 

comerciais. Esse tipo de turbina pode variar de acordo com a quantidade de pás que 

o rotor possui, sendo o tipo mais comum o de 3 pás. Isso se dá porque o rotor de duas 

pás, apesar de mais barato, produz velocidade de rotação mais alta, o que implica na 

perda de estabilidade para a turbina (Da Silva, 2013). 

Além disso, esse tipo de turbina pode ser dividido entre upwind e downwind. 

Turbinas upwind são aquelas em que o vento incide diretamente no rotor, e turbinas 

downwind são aquelas que o vento incide primeiramente na torre e na nacele, para 

depois passar pelo rotor. Esse tipo de turbina é a mais utilizada, pois se adapta melhor 

à mudanças bruscas de direção do vento (Da Silva, 2013). 
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As turbinas de eixo vertical, como o nome já diz, tem rotação em torno de seu 

eixo vertical. Esse tipo de turbina possui eficiência reduzida, além da sua capacidade 

ser consideravelmente menor em comparação à turbinas de eixo horizontal 

(Ackerman, 2000). Além disso, turbinas de eixo vertical tem altura limitada e trabalham 

com ventos de velocidades menores. Uma vantagem desse tipo de turbina é que o 

gerador pode ser colocado na base da torre, facilitando a operação do sistema. Dessa 

forma, esse tipo de turbina é pouco rentável, sendo utilizado principalmente em locais 

remotos, sem acesso à rede elétrica (Da Silva, 2013). 

2.4.3. FUNCIONAMENTO TURBINA EÓLICA 

 As turbinas eólicas de eixo horizontal possuem componentes básicos, os quais 

podemos citar: 

 Rotor; 

 Nacele; 

 Torre e Fundação. 

O rotor é composto basicamente pelas pás da turbina e do cubo onde elas são 

acopladas. As pás são estruturas aerodinâmicas que são produzidas a partir de 

materiais compósitos, resina epóxi ou poliéster reforçada com fibra de vidro, e 

representam cerca de 22% do custo total da turbina (ABDI, 2014). As pás possuem 

formas de aerofólio, de forma que estão sujeitas a forças e tensões relacionadas a 

aerodinâmicas para aerofólios (Da Silva, 2013). 

Figura 6 – Turbina de Eixo Vertical(Esquerda) e Horizontal(Direita) (Ackerman, 2000) 
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Além das pás existe o cubo do rotor, que é responsável pela transmissão do 

movimento proveniente das pás como torque para o sistema interno da turbina, mais 

especificadamente a caixa multiplicadora (Ackerman, 2000). 

A nacele, que pode ser considerada como o componente principal da turbina 

eólica, é a carcaça onde estão contidos uma série de elementos mecânicos e elétricos 

que são responsáveis pela conversão de energia elétrica a partir do torque do rotor 

(Ackerman, 2000). Entre esses elementos se destacam a caixa multiplicadora, o eixo, 

gerador, sistema yaw, sistema de freios e transformador (ABDI, 2014). 

A caixa multiplicadora é localizada entre o rotor e o gerador, e é responsável 

pela conversão da rotação baixa proveniente do rotor para a velocidade de rotação 

mais alta que o gerador necessita para gerar energia (Da Silva, 2013). Esse elemento 

é o mais pesado da turbina pesado do aerogerador, e necessita de manutenção 

intensiva (ABDI, 2014).  

O gerador é responsável pela conversão de energia mecânica de rotação para 

energia elétrica, e pode ser de diferentes tipos. O transformador é responsável pela 

elevação da tensão gerada para a tensão adequada à rede elétrica a qual a turbina 

está conectada. O sistema yaw é responsável pelo alinhamento da turbina com a 

direção do vento (ABDI, 2014). Esse sistema, com o auxílio de um anemômetro, 

identifica as mudanças na direção do vento e guia a nacele para que a mesma se 

posicione na direção apropriada (Spera, 1998). 

Outro componente importante é o sistema de freios, que é necessário para que 

em momentos de ventos extremos, a turbina possa ser parada de forma que os 

equipamentos não sejam danificados (Da Silva, 2013). 

As torres são estruturas responsáveis pela sustentação do conjunto rotor e 

nacele. E deve ser projetada para suportar grandes cargas devido à ação da gravidade 

e da força do vento (Ackerman, 2000). As turbinas mais atuais, comumente utilizam 

torres cônicas, feitas de aço ou concreto reforçado (ABDI, 2014). Normalmente na 

parte interna das torres possuem elevadores ou escadas, que permitem acesso à 

nacele (Ackerman, 2000). No Brasil, a maioria das torres utilizadas são cônicas de aço 

e as híbridas, que são compostas por concreto na parte mais baixa e aço até o topo 

(ABDI, 2014). 

Para o funcionamento de um empreendimento eólico são necessários outras 

estruturas e equipamentos, como uma forte fundação para fixação das torres, uma 

subestação local, cabos para conectar as turbinas à essa subestação, prédios de 
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comando, linhas de transmissão para transmissão da energia para a subestação 

coletora do Sistema Integrado Nacional (SIN) (ABDI, 2014).  

Além desses itens, existem alguns outros equipamentos presentes em turbinas 

eólicas, mas que não serão tratados neste trabalho. 

 

2.4.4. CURVA DE POTÊNCIA DE UMA TURBINA EÓLICA 

 Uma das características mais relevantes de uma turbina, principalmente 

quando no processo de escolha da turbina mais adequada para o empreendimento 

eólico, é a curva de potência.  

 As curvas de potência representam a potência elétrica líquida que uma turbina 

gera em função da velocidade do vento, como mostra a figura 7. Esses dados são 

cedidos pelos fabricantes, e são medidos com base em previsões teóricas ou em 

medições em campo (Ackerman, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outra informação importante que a curva de potência dá são as velocidades de 

disparo, que representa a velocidade do vento com a qual a turbina começa a gerar 

energia, e de corte, que representa a velocidade com a qual a turbina para de gerar 

energia (Ackerman, 2000). Outra informação importante é a velocidade do vento 

nominal, que representa a velocidade do vento em que a turbina atinge sua potência 

nominal, a potência máxima gerada pela turbina. Quando a velocidade do vento é 

Figura 7 – Curva de Potência de uma Turbina Eólica (Da Silva, 2013) 
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superior à velocidade de corte da turbina, os sistemas de controle tendem a parar a 

turbina para evitar danos ao equipamento (Spera, 1998). 

 

2.5. IMPACTOS DE EMPREENDIMENTOS EÓLICOS 

  

Apesar de ser considerada uma fonte de energia renovável, que pela própria 

definição representa uma fonte que produz muito menos danos ao meio ambiente que 

fontes convencionais, empreendimentos eólicos também são responsáveis por 

impactos no ambiente e na comunidade onde o mesmo é instalado. 

 O primeiro impacto ambiental a ser analisado em um empreendimento eólico é 

a morte de aves e morcegos devido à colisão com as turbinas. Esse impacto é 

particularmente mais problemático por gerar uma oposição emocional aos 

empreendimentos eólicos, e esse argumento tem sido usado por opositores à energia 

eólica de tal forma que mesmo pessoas sem ligação com esse tipo de energia são 

cientes desse problema relacionado à turbinas eólicas (The Australian Wind Energy 

Association, 2002). 

 Quando comparada à outras fontes de energia, a energia eólica representa 

uma quantidade consideravelmente inferior de mortes de aves e morcegos. Alguns 

exemplos ajudam a evidenciar essa discrepância no número de mortes. No estado da 

Flórida, Estados Unidos, três mil aves morreram em uma única noite devido à uma 

usina termelétrica. No Alasca, um vazamento de óleo da Exxon foi responsável pela 

morte de 500.000 aves migratórias, o que representa 1000 vezes o total anual de 

mortes estimadas no estado da Califórnia devido à projetos eólicos (Appalachian State 

University, 2015). 

Entretanto, as colisões com turbinas eólicas não é o único problema que afeta 

aves e morcegos em projetos eólicos. A perda de habitat, perturbação do mesmo e 

mudanças nos padrões de migração também são problemas relacionados. Entre as 

razões para esses problemas estão a implementação de máquinas na fase de 

construção, o que resulta no aumento de barulho a movimento, que, em conjunto com 

o aumento da presença humana no local, vai acarretar em mudanças no ambiente 

natural de aves e morcegos, gerando pressão nas espécies para mudanças 

(Appalachian State University, 2015). 
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Dessa forma,algumas medidas devem ser tomadas para a mitigação desses 

problemas. A escolha do local é fundamental, de tal forma que locais que possuem 

espécies raras ou em risco de extinção devem ser evitados. Além disso, locais que 

fazem parte da rota de migração de aves também devem ser evitados. O cronograma 

do projeto deve ser feito de tal forma que a fase de construção não coincida com a 

temporada de migração. O design do empreendimento deve ser feito de tal forma que 

o espaçamento entre as turbinas seja suficiente para que as espécies possam voar 

através da usina (Manwell. J.F., 2002). Outra medida simples a ser adotada é pintar 

as pás da turbina com cores diferentes, facilitando a identificação pelas espécies (The 

Greenest Post, 2014). 

 Além dos impactos ambientais, empreendimentos eólicos sofrem oposição 

devido à alguns outros fatores. Entre eles pode-se destacar o impacto visual que os 

complexos eólicos têm na paisagem do local, o impacto sonoro gerado pelo 

funcionamento das turbinas eólicas (Manwell. J.F., 2002). Outro fator importante é a 

interferência eletromagnética gerada pelas turbinas, que depende do tamanho e tipo 

da turbina, do material do qual ela foi produzida, a velocidade do rotor entre outros 

fatores. Essa interferência pode afetar por exemplo sinais de rádio e TV da região 

próxima ao empreendimento (Filho, 2013). 

 Outro problema que deve ser analisado é o “shadow flicker”. Esse termo é 

usado na indústria da energia eólica para definir o efeito que a luz solar refletida nas 

turbinas eólicas tem nas residências próximas ao complexo, causando um efeito 

estroboscópico. A melhor maneira de evitar esse problema é planejar o design da 

usina eólica de tal forma que as residências mais próximas ao empreendimento se 

localizem a uma distância suficientemente grande para evitar esse problema. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 8 – Efeito Shadow Flicker 
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2.6. ESTUDO DE CASO – RIO GRANDE DO NORTE   

 2.6.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

 Situado na região Nordeste do Brasil, o estado do Rio Grande do Norte 

representa 0,62% do território nacional, ocupando uma área de 52.811,126 km² 

(COSERN, 2003). O estado, que tem como capital a cidade de Natal, possui uma 

população estimada de 3.442.175 habitantes, sendo que a maioria desta população 

possui um rendimento mensal médio entre 2 e 5 salários mínimos, resultando em um 

redimento per capta de 695 reais (IBGE, 2010). A população do estado é 

dominantemente urbana, resultando em uma densidade demográfica média de 60 

habitantes por quilômetro quadrado, o que na prática significa uma grande quantidade 

de terrenos livres que possuem potencial no que diz respeito à empreendimentos 

eólicos. 

 O relevo do estado do Rio Grande do Norte varia entre regiões com terrenos 

planos e baixos até regiões de planaltos que podem chegar à altura de 868 metros 

acima do nível do mar. As regiões costeiras, onde as usinas eólicas estão instaladas, 

possuem o relevo caracterizado como planície costeira, terrenos planos, o que facilita 

a instalação de turbinas eólicas (Portal OpenBrasil.org, 2015). Além disso, por possuir 

um clima semiárido, onde o período seco pode chegar à sete meses, a vegetação 

predominante no estado é a Caatinga, caracterizado por uma vegetação xerófila e 

seca (COSERN, 2003). 
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 2.6.2. PADRÕES DE CONSUMO 

 

 Em 2012, o consumo anual de energia do estado foi de 4.867 GWh, 

representando aproximadamente 6,5% do consumo de energia elétrico de toda região 

Nordeste (IDEMA, 2013). A gráfico 8 mostra o consumo de energia elétrica no estado 

por setor, onde o setor comercial é o principal responsável pelo consumo de energia, 

com 34 % de participação, seguido pelo setor industrial com 25%.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Além disso, de acordo com Companhia Energética do Rio Grande do Norte 

(COSERN), o consumo de energia elétrica no estado tem aumentado ano após ano, 

com um crescimento de 6,4 % em 2013 e 4.8% em 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8 - Consumo de Energia por Setor (IDEMA, 2013) 

Gráfico 9-Consumo de Energia por Ano no Rio Grande do Norte (COSERN, 2003) 
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 2.6.3. POTENCIAL EÓLICO 

  
 Na escolha do local adequado para a instalação de uma usina eólica, a análise 

de alguns fatores é de suma importância para o sucesso do empreendimento, tais 

como, proximidade de estações meteorológicas, proximidade de residências, 

capacidade da rede de distribuição, velocidade de ventos e terrenos disponíveis. 

 Em razão de sua posição geográfica, o estado do Rio Grande do Norte sofre o 

predomínio de ventos alísios, de forma que esses ventos ocorrem de forma constante 

e com direção predominante do sudeste e leste (COSERN, 2003). Além disso, o 

estado é privilegiado com ventos de grande velocidade média anual, fator essencial 

para que uma usina eólica tem um bom potencial na geração de energia. 

 Desta forma, o local escolhido para a implementação do empreendimento 

eólico foi uma área de 15 km² situada perto do município de Umbuzeiro, a 50 km de 

Natal. 
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3. METODOLOGIA 

A realização do referido estudo adota o procedimento metodológico 

exploratório tendo como base a bibliografia e referenciais teóricos que discutem o 

assunto. 

Na pesquisa exploratória faz uma análise de exemplos e um entendimento do 

problema pesquisado e as relações guardadas entre as variáveis estudadas (GIL, 

1999)  

O levantamento bibliográfico abrangerá textos que discutam o assunto, assim 

como informações sistematizadas acerca do assunto investigado objetivando a 

fundamentação teórica do estudo. Ademais será utilizado estudo de caso aplicado a 

parque eólico no estado do Rio Grande do Norte na cidade de Umbuzeiro. A referida 

investigação possibilitará o estudo de viabilidade técnica e econômica do referido 

parque. 

Serão utilizados também documentos originais ou eletrônicos que ainda não 

tenham recebido tratamento analítico por nenhum autor. Essa investigação 

documental se aterá ao marco regulatório de energia eólica. 

Após a realização da análise técnica e de engenharia do parque eólico, será 

realizado estudo de viabilidade econômica com o cálculo de alguns indicadores 

financeiros tais como: payback, VPL, TIR e relação Custo-Benefício. A adoção de uma 

análise econômica é necessária para que possamos justificar dentro de uma ótica 

econômico-financeira a viabilidade de instalação do referido sistema, considerando o 

tempo de retorno na realização de investimentos desse porte. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A disponibilidade de fontes de energia tradicionais, comumente usadas para 

geração de energia elétrica, em conjunto com os problemas ambientais gerados à 

partir da geração de energia proveniente dessas fontes, faz com que a busca por 

fontes alternativas de energia se torne bem mais que uma vertente secundária no 

planejamento energético de um país, de forma que tais fontes passam a figurar entre 

os objetivos principais no panorama da geração de energia elétrica. 

Para que uma fonte energética possa ser considerada viável no cenário atual, 

não basta apenas ser concebida como a com o menor custo. Além disso, é necessária 

que ela possua disponibilidade, de forma que sua geração possa ser confiável com o 

passar dos anos e atenda aos requisitos ambientais, ou seja, que no seu processo de 

implementação, desde a construção até a geração, a fonte tenha a menor influência 

no que tange à danos ao ambiente, mudanças climáticas e aquecimento global. 

Dessa forma, a energia eólica pode ser considerada uma das mais promissoras 

fontes alternativas de geração de energia elétrica, integrando a matriz energética de 

vários países.  

No Brasil, essa fonte tem um enorme potencial de crescimento na participação 

na matriz energética, por diversos motivos. Primeiramente, sendo sua matriz 

energética composta principalmente por energia hidrelétrica, o país percebeu que 

precisava diversificar suas fontes primárias de energia, a partir do racionamento de 

energia no início da década de 2000. Além disso, o Brasil é um país com grande 

potencial eólico, seja em condições técnicas, como características do vento, como em 

condições sócioeconômicas, sendo um país em desenvolvimento com grande poder 

de atração de investimentos. 

Dessa forma, é essencial que novos projetos eólicos sejam estimulados no 

país, pois quanto maior for a demanda por projetos eólicos, mais o Brasil será atrativo 

aos olhos de empreendedores, que estão buscando novos mercados para investir. 

Uma prova concreta disso é a quantidade de empresas do ramo eólico que passaram 

a se instalar no país, devido à grande demanda indicada pelos leilões realizados em 

que a energia eólica se mostrou competitiva. 

A participação do governo nesse processo é fundamental, políticas energéticas 

que possam estar ligadas à política industrial são um fator de grande importância para 

a estimulação do mercado de energias renováveis. Tomando como exemplo casos 

acontecidos em outros países, a partir do apoio do governo, seja por incentivos fiscais, 
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políticas de crédito entre outros, energias renováveis, principalmente eólica por ser 

produzida em grande escala, se tornaram competíveis, de forma que passaram a 

disputar mercado com fontes tradicionais de energia. 
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