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RESUMO 

 

Trata o presente trabalho de pesquisa, em caráter de revisão bibliográfica, a respeito 
do estudo sobre a geração de energia eólica no nordeste brasileiro. Tendo por 
objetivo apresentar que a energia eólica pode ser uma fonte alternativa viável para a 
geração de energia elétrica. Além disso, conceituar, informar como é gerada e 
apresentar suas vantagens e desvantagens. Como a utilização da energia elétrica é 
indispensável para movimentar o mundo, o conceito de sustentabilidade é 
extremamente importante. Para elaboração e desenvolvimento da pesquisa teve 
como ferramenta de apoio, material já publicado sobre o tema, tais como: livros, 
artigos, monografias e materiais disponíveis na internet. Atentando se ao que foi 
exposto em todo o trabalho pode se verificar que o nordeste brasileiro possui 
vantagens para geração de energia elétrica com base na matriz eólica, isso deve se 
principalmente a localização da região. 
 

Palavras-chave: Energia Eólica; Nordeste; Vantagens; Impactos.
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ABSTRACT 

 

This research work, is a literature review, about of the study on the generation of 
wind power in the Brazilian Northeast. Aiming to present that wind energy can be a 
viable alternative source for the generation of electrical energy. In addition, 
conceptualize, to inform how it is generated and present their advantages and 
disadvantages. As the use of electrical energy is essential to move the world, the 
concept of sustainability is extremely important. For the preparation and development 
of research had as a support tool, material already published on the theme, such as: 
books, articles, monographs and materials available on the internet. Considering 
what was exposed in all the work you can verify that the Brazilian Northeast has 
advantages for electric energy generation based on wind array, this is especially 
because the location of the region. 
 

Key-words: Wind Energy; Northeast; Advantages; Impacts.
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INTRODUÇÃO 
 

O surgimento da energia elétrica foi fundamental peça para o 

desenvolvimento mundial. Devido à importância de manter o mundo em 

desenvolvimento, precisaram-se planejar nossas medidas para reduzir o consumo 

sem afetar o crescimento econômico. Com a escassez dos recursos naturais, os 

impactos ambientais levaram o mundo a buscar novas alternativas, logo começou se 

a pensar em energias renováveis. Entre as principais formas de energia renovável, 

uma tem se destacado significativamente no Nordeste Brasileiro, a energia eólica, 

devido ao grande potencial energético existente na região, esse tipo geração 

alternativa tem seguido rumos promissores. 

Sendo produzida diretamente através dos ventos, a energia eólica é 

abundante e inesgotável, totalmente renovável e limpa, sendo uma das principais 

apostas no ramo de fontes renováveis de energia. No Nordeste há grandes parques 

eólicos, onde há uma expressiva contribuição no abastecimento da região. Este 

trabalho é importante para termos um melhor conhecimento sobre a relevância da 

energia eólica, como uma fonte alternativa para a geração de energia elétrica e sua 

contribuição para ao crescimento sustentável. 

Com a necessidade de produzir uma energia limpa, que não agrida o meio 

ambiente e não comprometa ainda mais os recursos naturais já escassos, a 

utilização dessa fonte de energia é de grande relevância. Diante do exposto, faz se 

importante saber: a energia eólica pode ser considerada uma fonte alternativa  para 

a geração de energia elétrica no nordeste brasileiro? 

O trabalho tem como objetivo principal comprovar a proposta que a energia 

eólica pode ser uma fonte alternativa, em termos ambientais, financeiros 

(investimento e retorno) e sociais. Além disso, propõe conceituar a energia eólica e 

como é gerada, apontar como ela vem sido utilizada no Nordeste Brasileiro e 

demonstrar as vantagens e desvantagens desse sistema de geração. 

Este trabalho é uma revisão de literatura. Para sua elaboração e 

desenvolvimento foram utilizados como ferramenta de apoio, materiais já publicados, 

tais como: livros, artigos, monografias, dissertações de mestrado e materiais 

disponíveis na internet. Tendo como primor reunir as informações básicas e 
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necessárias sobre a energia eólica, mais especificamente no Nordeste Brasileiro, 

através de diferentes fontes, elucidar os princípios propostos neste trabalho.
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1 ENERGIA EÓLICA  

 

A palavra eólica origina se do latim aelicus, que pertence a Éolo, que segundo 

a mitologia grega é o deus dos ventos. A energia eólica tem origem na energia solar, 

ela é uma forma de energia cinética gerada pela diferença de aquecimento das 

camadas do ar. Sofre influencia pelo movimento rotacional da Terra sobre o seu eixo 

e está significativamente dependente dos efeitos naturais, tais como: 

continentalidade, maritimidade, latitude e altitude. Os métodos de utilização dessa 

energia estão relacionados com a conversão da mesma em energia mecânica e 

elétrica. O vento é a peça fundamental para a utilização desse tipo de energia, é 

abundante, renovável, limpa e é uma fonte que está ao dispor do homem. 

 

1.1 História 

 

A força dos ventos é conhecida e usada a milhares de anos para girar as pás 

dos moinhos, para assim obter a energia eólica. Determinar o momento exato na 

história em que foi descoberta ou desenvolvido a energia resultante dos ventos é 

impossível, porém pode se observar e associar á alguns períodos de maior 

incidência da utilização dessa energia.  

“O primeiro registro histórico da utilização da energia eólica para 

bombeamento de água e moagem de grãos através de cata-ventos é proveniente da 

Pérsia, por volta de 200 A.C” (LOPEZ, 2012, p, 26). Conforme Figura 1, pode se 

observar como era esse tipo de cata-vento. 

 

                       Figura 1 – Cata-vento da Pérsia 

 

 

 

 

  

                     

                             Fonte: Nasa Contractor Report (1990). 
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 Em torno de 2000 A.C, acredita se que na China o vento era utilizado com a 

mesma finalidade, porém o sistema era bem mais primitivo, conforme Figura 2 

(CHESF– BRASCEP, 1987). O vento batia nas pás, fazendo as mexer, gerando uma 

força necessária, para o bombeamento da água. 

               Figura 2 – Cata-vento da China 

 

 

 

 

 

 

               

                 Fonte: Nasa Contractor Report (1990). 

 

Os primeiros cata–ventos embora tivessem baixa eficiência, eram vantajosos 

e importantes, pois substituíam a força animal ou humana. No período da idade 

média, segundo Lopez (2012), na Europa, os moinhos tinham papel significativo, 

eles eram feitos de madeira podiam ter um modelo coberto por telas, ou pranchas de 

madeiras que aumentavam a sua eficiência, pode se verificar através da Figura 3. 

Devido a sua importância para a economia agrícola, na Holanda a energia eólica era 

muito utilizada nos moinhos, para drenar água, por volta de 9000 moinhos existiam 

funcionando na Holanda durante os séculos XVII ao XIX. Para se ter noção, naquela 

época foram criadas até leis como, por exemplo, não plantar árvores perto dos 

moinhos para que assim fosse garantido o direito ao vento. 
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         Figura 3 – Moinhos da Holanda 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

        

         Fonte: Portal de Holambra (2013). 

 

O modelo americano de moinho, conforme Figura 4, surgiu na segunda 

metade do século 19, ele continha múltiplas pás, sendo considerado um avanço 

significativo na tecnologia da utilização do vento. 

         

Figura 4 – Moinho americano  

 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Wikimedia Commons (2012). 
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A aplicação das turbinas eólicas para a geração de energia elétrica, por volta 

do século 20 iniciou na Dinamarca, ainda nesse século foram pesquisadas diversas 

formas de aproveitar melhor a energia eólica, para a produção de grandes blocos de 

energia. Nos Estados Unidos começou se a difundir a utilização dos aerogeradores 

de pequenos portes em fazendas e residências rurais, onde não havia redes 

elétricas e enquanto isso a Rússia investia nos aerogeradores médios e de grande 

porte que eram conectados na rede elétrica. O primeiro maior aerogerador de 

grande porte foi construído na França e possuía duas pás com 20 metros de 

diâmetro, que acabou sendo destruído por uma tempestade violenta. Muitos outros 

foram construídos com grandes proporções, porém enfrentaram o mesmo problema 

com as tempestades, mas esses problemas foram corrigidos. (LOPEZ 2012) 

Quando ocorreu a 2° Guerra mundial, os países preocupavam se em fazer 

economia dos combustíveis fósseis, foi nesse momento que houve a ascensão no 

desenvolvimento dos aerogeradores de meio e grande porte, porém com o fim da 

guerra, os recursos voltaram a ser aplicados na extração do petróleo e na 

construção das grandes hidrelétricas, deixando assim a matriz eólica em outros 

planos na maioria dos países, portanto os aerogeradores passaram a ser apenas 

fabricados para fins de pesquisa de desenvolvimento das técnicas aeronáuticas e 

melhoramento no sistema de geração.              

 De acordo com Custódio (2009), em seu livro Energia Eólica, revela quando 

essa fonte de energia obteve o seu retorno e grande impulso, o que será 

reproduzido relativamente abaixo: 

            O uso do vento como fonte para produção de energia elétrica teve 
grande impulso nos anos noventa, através de vários programas 
executados em alguns países, que motivaram investimentos e 
pesquisas. Isso resultou num significativo desenvolvimento 
tecnológico de métodos e equipamentos. Um numero expressivo de 
fabricantes de turbinas eólicas surgiu no mercado e, rapidamente, 
melhorou a performance e diminuíram os custos das turbinas 
eólicas. (CUSTÓDIO, 2009) 

 
 

Com a eminencia da escassez dos recursos naturais, aumentaram os 

esforços para o desenvolvimento e utilização de energias limpas, e renováveis. No 

mapa geral a produção de energia eólica vem crescendo a passos largos e isso é 

um grande ganho para a humanidade. 
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1.2 GERAÇÃO 

 

Como foi anunciada, a energia eólica provem dos ventos, e a conversão 

dessa energia em elétrica se deve a diversos mecanismos, tais mecanismos que 

serão explicados nos decorrentes sub tópicos. O vento forte tem a capacidade de 

rodar as pás de uma turbina. O aerogerador se comunica com o eixo central, que 

está acoplado a uma caixa multiplicadora (Gearbox), no qual a velocidade da 

rotação é impulsionada, porém isso depende da particularidade de cada fabricante. 

Os aerogeradores dispõem de um sistema preparado para controlar a 

velocidade do rotor, para assim preservar a velocidade estável com a variação da 

velocidade do vento. O gerador conectado ao transmissor mecânico produz por fim a 

energia elétrica. Importante enfatizar que os aerogeradores são posicionados 

estrategicamente em zonas ventosas, que geralmente são lugares de maior altitude. 

Não basta apenas ter conhecimento sobre o funcionamento de uma turbina eólica, é 

imprescindível compreender os recursos do vento em determinado local. (LOPEZ 

2012). Quando se tem uma aglomeração de aerogeradores forma se um parque 

eólico, utilizados para produzir energia elétrica, e que geralmente alimentam lugares 

remotos, que estão distantes da rede de transmissão. 

Pode se exemplificar em forma de equação como essa geração de energia 

elétrica é feita através da força dos ventos. Onde a quantidade de energia 

transferida é função da densidade do ar, da área coberta pela rotação das pás e da 

velocidade do vento. Logo abaixo seguem as equações. 

 

P = 
 

 
 mv²                                                              (1) 

no qual, 

P = potencia do vento, em W; 

m = massa, em kg; e  

v = velocidade do vento, m/s. 

A massa de ar que atravessa com velocidade v expressa por:  

 

m = ρ.A.v.t                                                            (2) 
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no qual, 

ρ = massa específica do ar, em kg/m3;  

A = área da seção transversal que intercepta o fluxo de ar, em m² ; e  

t = tempo, em s.  

A massa específica do ar é função da pressão e da temperatura do ar, que 

variam com a altitude. Podendo se dizer que: 

 

 ρ = 
  

         
                                                       (3) 

            

no qual, 

P0 = pressão atmosférica padrão ao nível do mar, em kg/m2;  

R = constante específica do ar, em J/kmol;  

T = temperatura, em K; g = aceleração da gravidade, em m/s²; e  

z = altitude, m. 

 

1.2.1 Componentes eólicos 

 

O sistema eólico possui vários componentes, como apresentado na Figura 5, 

esses devem trabalhar em harmonia, para assim proporcionar um bom rendimento 

final. Na conversão eólica deve se considerar os componentes a seguir: 

 

 Vento: É fonte energética do local destinado á instalação do sistema eólico 

 Rotor: Transforma a energia cinética do vento em energia mecânica de 

rotação. 

 Transmissão e Caixa Multiplicadora: Conduz a energia mecânica entregue 

pelo eixo do rotor até o gerador. Existem uns geradores que não usam este 

componente; dessa forma o eixo do rotor é conectado direto á carga. É 

composta por eixos mancais, engrenagens de transmissão e acoplamentos. 

 Gerador elétrico: Converte a energia mecânica em energia elétrica, por meio 

de equipamentos de conversão eletro mecânica. 

 Mecanismo de controle: Tem por finalidade fazer a orientação do rotor, 

controle de carga, controle de velocidade e etc. Existe uma grande variedade 
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de mecanismos, devido aos diversos tipos de controle, tais mecanismos 

podem ser mecânicos, aerodinâmicos, ou eletrônicos. Por causa da ação das 

forças aerodinâmicas nas pás do rotor, uma turbina eólica faz a conversão da 

energia cinética do vento em energia mecânica rotacional. Todas essas forças 

atuadas na aerodinâmica são geradas ao longo das pás do rotor, que 

precisam de modelos projetados especificamente e que são parecidos com 

aqueles utilizados para as asas de aviões. 

 Torre: Sustenta e posiciona o rotor na altura pertinente. É uma estrutura de 

grande porte e tem uma contribuição significativa no custo do sistema. 

 Transformador de média tensão: Encarregado pelo acoplamento elétrico entre 

o aerogerador e a rede elétrica. 

 

Acessórios: Elementos periféricos. 

 

               Figura 5 – Esquemático de um aerogerador  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

   

                               Fonte: Aneel (2005). 
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1.2.2 Rotores 

 

Os aerogeradores normalmente são classificados pelo posicionamento do 

eixo de seu rotor, no qual podem estar verticalmente ou horizontalmente.  

 

1.2.3 Modelo de Eixo Horizontal 

 

São mais comuns, maior aplicação e comercialização mundial, são movidos 

através da força de sustentação e de arrasto, porém são proporcionais ao quadrado 

da velocidade relativa do vento. Esta disposição precisa de um mecanismo que 

possibilite o posicionamento do eixo do rotor com relação á direção do vento, para 

que assim tenha melhor rendimento, especificamente onde há muita mudança na 

direção dos ventos. São extremamente importantes para a produção de eletricidade 

em larga escala. Atributos: domina as forças de sustentação, campo de grande 

desenvolvimento tecnológico, possui rotor de múltiplas pás, uma, duas ou três pás, 

possuem alta eficiência e rotações e podem ter aplicações isoladas. (RODRIGUES, 

2011) 

 Os principais modelos possuem diferenças particulares, cujas características 

se definem ao uso mais indicado, como está apresentado abaixo: 

 

1.2.4 Rotor de uma pá 

 

Possui uma grande motivação para sua fabricação que é a diminuição com 

uma velocidade alta de rotação o número de pás do rotor, dessa forma colaborando 

para a redução dos custos dos aerogeradores. Porém esse modelo possui um 

desbalanceamento aerodinâmico que principia movimentos suplementar, 

provocando cargas extras, desta forma precisando de construções de eixos 

complicados (juntas, amortecedores, etc.) para sustentar os movimentos sob 

controle. Porém há uma desvantagem que é o alto nível de ruído aerodinâmico do 

rotor, gerado pela velocidade de ponte de pá. Quando se compara esse tipo de 

aerogerador com o de três pás, percebesse que ele é muito mais barulhento, dessa 

forma dependendo do local em que for aplicado acaba não sendo bem aceito, e 

muitas pessoas até mesmo reclamam do distúrbio visual causado por ele. Abaixo na 
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ilustração da Figura 6, pode se verificar com é esse tipo de roto. (RODRIGUES, 

2011) 

                    Figura 6 – Rotor de uma pá 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                         Fonte: Rodrigues (2011). 

                         

1.2.5 Rotor de três ou duas pás 

 

Nos aerogeradores mais modernos, esse o tipo de rotor mais utilizado, pois 

apresenta um bom compromisso entre coeficiente de potência, custo e além de seu 

rendimento ser máximo e melhor do que todos os tipos de rotores, eles ainda situa – 

se em velocidade mais altas. Entre o rotor de três e duas pás, conforme Figura 7, o 

de duas pás possui instabilidade e tem mais propensão á turbulência, dessa forma 

trazendo risco a sua estrutura, o que não acontece com o rotor de três pás. 

(RODRIGUES, 2011) 

 

     Figura 7– Rotor de duas e três pás 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Rodrigues (2011). 
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1.2.6 Rotor de múltiplas pás 

 

Esse tipo de rotor, exemplificado na Figura 8, é mais aplicado no 

bombeamento de água, porém nada impede que seja utilizado para a geração de 

energia elétrica. Suas características tornam o uso próprio para aero motores, tem 

uma boa relação torque de partida/ área de varredura do rotor, até em ventos fracos, 

isso deve se porque são impulsionados tanto por força de arrasto como por força de 

sustentação. Porém possui maior rendimento em baixas velocidades, fazendo assim 

a limitação da potência máxima extraída por área do rotor, não sendo uma das 

melhores, fazendo assim esse tipo não tão indicado para a geração de energia 

elétrica. (RODRIGUES, 2011) 

 

                      Figura 8 – Rotor de múltiplas pás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Rodrigues (2011). 

 

Há duas classes de aerogeradores de eixo horizontal estás são: frontais e 

retaguarda. O modelo frontal é aquele em que o vento assopra frontalmente. Suas 

pás são rígidas e o rotor guiado segundo a direção do vento, atrás de um dispositivo 

motor. A categoria retaguarda é o que o vento sopra pela retaguarda das pás e seu 

rotor possui flexibilidade e é auto orientável. (RODRIGUES, 2011) 
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1.2.7 Modelo de Eixo Vertical 

 

Tem por característica de serem mais seguros, fáceis de construir, podendo 

ser montados mais perto do solo, assim como na Figura 9, e tem a vantagem de 

lidar melhor com condições de turbulência, porém a sua maior vantagem é que não 

tem a necessidade de mecanismos de direcionamento, além disso, tem uma 

velocidade de arranque mais baixa do que os aerogeradores de eixo horizontal. 

Possui desvantagens como constantemente sofrem com os ângulos de ataque 

alterados e deslocamentos com relação ao vendo acabando dessa forma gerando 

forças resultantes alternadas, que limitam seu rendimento, isso devido as suas pás, 

além disso, provocam vibrações proeminentes em toda sua estrutura. (PORTAL 

ENERGIA, 2009) 

 

                 Figura 9 – Rotor eixo vertical  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

                 Fonte: Portal Energia (2009). 

 

Dentro do tipo de eixo vertical há dois modelos que são: Savonius e Darrieus. 

O Savonius, apresentado na Figura 10, tem como predominância o arrasto, possui 

alta solidez e baixa rotação, baixa eficiência, construção simples, são mais utilizados 
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em aplicações mecânicas e entretenimento, logo não são tão adequada para a 

geração de energia elétrica.  

                      Figura 10 – Modelo Savonius 

                         

 

 

  

 

 

 

           

 

                   

                       

                      Fonte: Wikimedia Commons (2010). 

 

O modelo Darrieus, Figura 11, tem a sua sustentação como predominância, 

turbinas como baixa solidez, rotação e eficiência altas, não possui partida autônoma, 

suas frenagens são complexas e, além disso, sofrem grandes esforços mecânicos 

sobre as pás. 

 

                      Figura 11 – Modelo Darrieus 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                 

                                    Fonte: Rodrigues (2011). 
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Os rotores do modelo de eixo vertical são os mais indicados para meios 

urbanos, por serem mais silenciosos e aproveitam o vento mesmo que a direção não 

seja tão contínua, são até mais baratos que os de eixo horizontal, embora não tenha 

tanta facilidade de ser encontrado à venda, porque não tem tanto rendimento 

quando as condições dos ventos não são boas. 

 

1.2.8 Geradores 

 

Os geradores eólicos são máquinas que transformam a energia cinética dos 

ventos em energia elétrica. A energia cinética é convertida em energia mecânica 

rotacional pela turbina eólica. A energia mecânica é conduzida pelo eixo através de 

uma caixa de engrenagens ou diretamente ao gerador, que efetua a conversão 

eletromecânica, desta forma gerando a energia elétrica (CRESB, 2015). Aos longos 

os anos os aerogeradores passaram por evoluções, passando por geradores de 

indução com rotos em gaiola, gerador síncrono e de indução com rotor bobinado. 

 

1.2.8.1 Gerador de indução com rotor em gaiola 

 

No fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, foram instalados os primeiros 

geradores, e se encontravam providos com máquinas de indução de rotor em gaiola, 

como apresentado na Figura 12, possuíam uma constante velocidade de rotação, e 

por terem uma caixa e velocidade que se adaptava a velocidade de rotação nominal 

da turbina á velocidade de sincronismos da máquina de indução. Havia controle da 

potencia mecânica, que era conseguido por meio do modelo de pás, chamadas de 

turbinas Stall.  

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

     Figura 12 – Diagrama gerador modelo de indução 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Rodrigues (2011). 

 

Essa máquina com rotor em gaiola trabalha como gerador, nos momentos em 

que a velocidade angular do rotor é superior á velocidade angular do campo girante, 

isto é, para escorregamentos negativos. (RODRIGUES, 2011) 

 

1.2.8.2 Gerador síncrono  

 

Foram instalados os geradores eólicos no final da década de 1990, essas 

máquinas eram munidas com máquinas síncronas, operando em velocidade 

variável, tendo como características a ausência de caixa de velocidade, tendo a 

adaptação de frequência das grandezas elétricas do gerador com relação à 

frequência da rede, que são realizadas através de um sistema de conversão de 

corrente alternada para continua e depois para novamente a alternada (ca,cc,ca).   

 

         Figura 13 – Diagrama gerador síncrono  

 

 

 

 

 

 

          

         Fonte: Rodrigues (2011). 
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O tipo Pitch, significa controle de passo, são as turbinas que equipam esse 

modelo de gerador. Na Figura 13, pode se observar o diagrama de um gerador 

síncrono. (RODRIGUES, 2011) 

 

1.2.8.3 Gerador de indução com rotor bobinado 

 

Os geradores eólicos equipados com máquinas de indução com rotor 

bobinado foram instalados nos anos de 1990. Havia a possibilidade de variar uma 

resistência colocando em série com o rotor da maquina, sendo assim, tendo uma 

gama de variação de velocidade do rotor. Assim como mostra acima o diagrama da 

Figura 14, suas turbinas que equipavam esses aerogeradores era do modelo Pitch, 

tendo a adaptação da velocidade do rotor da turbina ao rotor da máquina de 

indução, sendo realizada através de uma caixa de velocidade. (RODRIGUES, 2011) 

 

Figura 14 – Diagrama gerador rotor bobinado 

 

 

 

  

 

         

          

Fonte: Rodrigues (2011). 

 

Assim como apresentado nas Figuras 12,13 e 14, os modelos de geradores 

ao longo dos anos sofreram atualizações e a cada ano que passa ficam mais 

modernos e potentes. Com a chamada exploração eólica, esse processo de 

atualização tem crescido de forma acelerada, para que assim ganhem em eficiência 

energética.  

A fim de utilizar a matriz eólica em grande escala, cabe salientar que há 

lugares em que são mais favoráveis à exploração em grandes proporções do que 

em outros. Tendo isso em vista, deve se atentar a disponibilidade de cada região 

para o melhor aproveitamento dessa fonte energética. O Nordeste Brasileiro é um 

lugar que é propício, isso deve se através de suas condições geográficas, por isso a 
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exploração da energia eólica tem crescido no decorrer dos anos na região 

nordestina.  
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2 ENERGIA EÓLICA NO NORDESTE BRASILEIRO  

 

Para que se possa entender o crescimento da energia eólica nordeste 

brasileiro, deve se saber que a região é cercada por bons ventos, tornando se um 

lugar viável para a exploração desse tipo de energia, trazendo ao Nordeste 

desenvolvimento socialmente e o transformando atrativo para investimentos dessa 

área, já que possui retornos significativos.  

 

2.1 VIABILIDADE 

 

O Nordeste Brasileiro é o foco da energia eólica, foi lá que esse setor 

começou a se desenvolver aqui no Brasil, onde foi instalado no arquipélago 

Fernando de Noronha, Pernambuco, a primeira turbina de energia eólica em 1992, 

que tinha capacidade de 225 kW, no qual propiciou uma parceria entre o Centro 

Brasileiro de Energia Eólica (CBEE) e a Companhia Energética de Pernambuco 

(CELPE). O Nordeste possui potencial para a produção de energia através da matriz 

eólica, inclusive em locais afastados. Isso deve se a vocação natural da região 

nordestina. No que se diz a respeito de produção de energia, o Nordeste é um 

verdadeiro tesouro, se considerar a velocidade e comportamento da brisa dos ventos 

que sopram a região. Segundo Feitosa (2017), vice-presidente da Associação 

Mundial de Energia Eólica, as jazidas de ventos do País encontram se entre as 

melhores do mundo.  De acordo com Gannoum (2017), presidente da Abeeólica, a 

média de produção de um gerador eólico no mundo é cerca de 28% à 30 e supera 

50% no Brasil, porém só no Nordeste essa média atinge picos de 83%, pois além da 

velocidade ser superior para a que assim seja necessária para a geração de 

energia, os ventos nordestinos são unidirecionais, estáveis e sem rajadas, logo a 

energia é produzida o tempo todo. Segundo Braga (2017), ministro de Minas e 

Energia, o vento brasileiro tem predominância localizada na parte setentrional do 

Nordeste, tendo um potencial detectado de 300 giga watts, tal potencial tem se 

apresentado cada vez mais eficiente, desse modo elevando os investimentos na 

região. 

Cabe salientar porque tal predominância ocorre no Nordeste e porque essa 

área é tão propicia à energia eólica. 
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2.1.1 Ventos 

 

Existe uma circulação atmosférica geral, caracterizadas pelos ventos 

regulares, que são: ventos de oeste, ventos alísios e ventos polares de leste, como 

mostrado na Figura 15. 

 

 Ventos de oeste: Sopram entre as latitudes de 30°N à 60°S, de acordo com a 

Figura 15, tem como origem na ascensão do ar quente na zona equatorial, 

ocorrendo com a subida do ar quente perdendo assim a temperatura e 

aumentando a densidade, logo adquire a propensão de descer. Por causa da 

existência da corrente ascendente, na zona equatorial, esse ar se afasta da 

linha do equador, tendo um movimento contrário a direção dos ventos alísios. 

Quando eles afastam do equador, perdem mais temperatura, tornando 

densos, e chegando a superfície em torno de 30° de altitude onde uma parte 

desse ar volta a alimentar as altas pressões subtropicais, porém a maior parte 

mantém sua trajetória no sentido dos polos, nesta ocasião soprando na 

superfície, chegando próximo dos 60° de latitude, quando torna a subir. As 

ocorrências de velocidade por volta de seu valor médio apresentam mostram 

consideráveis dispersões, isto é, fortes alterações na intensidade dos ventos. 

(MOREIRA, 1998) 

 Ventos de alísios: Sopram das latitudes por volta de 30° em sentido ao 

Equador, conforme Figura 15. Eles são massas de ar superficiais, que vem 

das latitudes subtropicais, que se direcionam á região de menor pressão da 

faixa equatorial. Que são estendidos na vertical de aproximadamente 2 km da 

superfície, sendo consideradas avantajadas fontes energéticas da região 

tropical, seus valores de altitude chegam entre 500 e 1000m, no qual tem um 

aumento em intensidade e diminuição de variabilidade. Esses ventos são 

marcados por um ciclo sazonal e uma assimetria por volta da linha do 

equador, assimetria essa que tem origem na diferença entre as áreas 

cobertas por continentes e oceanos nos dois hemisféricos, onde no norte tem 

predominância no sentido nordeste e do hemisfério sul predominância na 

direção sudeste, eles encontram se numa região de baixa pressão, conhecida 

de Zona Baixa Pressão Equatorial ou Zona de Convergência Intertropical. Os 
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ventos alísios se deslocam o ano todo praticamente e sempre na mesma 

posição, seus ventos são considerados os mais constantes do planeta. 

(MOREIRA, 1998) 

 Ventos polares de leste: São chamados assim, pois são ventos que deslocam 

se dos polos em sentido aos trópicos, como apresentado na Figura 15, 

seguindo de leste para oeste. Esses ventos são causados pela subsidência 

das massas de ar próximas dos polos, dessa forma criando um fluxo 

superficial em direção ao equador. As zonas de altas pressões de origem 

térmicas são criadas através do ar frio e denso dos polos, onde o ar desce e 

depois flui de leste para oeste, chegando por volta de 60° de latitude, no qual 

começa a subir, por causa da rotação da Terra, que gira de oeste para leste, 

ocorre esse desvio de ar. Tal movimento causa interferência na circulação 

geral da atmosfera e os ventos são desviados para o oeste, da esquerda do 

hemisfério sul para o hemisfério norte, se não existisse essa rotação da Terra 

e esse desvio, todos os ventos seguiriam em direção norte-sul. (MOREIRA, 

1998) 

 

Figura 15 – Modelo de circulação global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro Brasileiro de Energia Eólica (2010). 

 

Segundo Moreira (1988), no que se trata das latitudes que cobrem o 

Nordeste, o regime de vento é condicionado fortemente através da circulação em 

macro escala dos ventos Alísios, porém sofre com a presença dos continentes e de 
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suas particularidades orográficas e climáticas. A região nordestina possui uma 

localização privilegiada, no qual possui características maravilhosas para à 

meteorologia eólica regional, uma vez que o fluxo de ar tem uma prevalecente 

extensa da cobertura oceânica, onde são livres de obstáculos, possuem intensidade, 

continuidade e constância dos ventos Alísios. 

Um mecanismo importante eólico no Nordeste são as brisas marítimas que 

tem como origem a expansão de ar nas camadas superficiais da terra, quando a 

radiação solar é absorvida e reemitida com rapidez no continente do que no mar 

(FEITOSA, et al., 1988). São produzidos essa extensão nos níveis superiores de 500 

a 2000 metros, um fluxo suave de ar aquecido, no qual possui movimentação da 

terra para mar, intitulado de  fluxo de retorno, conforme Figura 16. Com a existência 

desse fluxo sobre o mar, é produzido um gradiente de pressão que acaba induzindo 

a formação de 0 e 500m de um vento superficial do mar para o continente dando 

formação a brisa (FEITOSA, et al., 1988). Com a convergência da massa de ar 

ocorre à frente de brisa, frisada por um aumento da umidade e ocasionalmente uma 

intensificação de nuvens cúmulos. A brisa marítima começa próxima a linha da 

costa, porém durante todo dia penetra no continente de 20 a 40 km, chegando até 

mesmo em casos especiais á 100 km, elas tem grande contribuição para a 

intensidade e variação dos ventos Alísios. As brisas terrestres são semelhantes às 

brisas marinhas, tendo diferença somente no sentido da circulação. (FEITOSA, et 

al., 1988) 

 

  Figura 16 – Esquema da circulação de brisa marítima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Centro Brasileiro de Energia Eólica (2010). 
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Outro mecanismo importante para a matriz eólica nordestina são os ventos 

das regiões montanhosas e vales. Possuem numerosos fenômenos físicos 

complexos que vão desde a canalização do fluxo às grandes variações térmicas. 

Esse efeito de canalização tem origem entre os encontros das correntes de ar com 

as cadeias de montanhas e vales, que dependendo da posição do vento, essa 

massa de ar pode ser de forma eficaz canalizada, dessa forma dando aceleração a 

velocidade do fluxo. Já as variações térmicas são induzidas pela forma e cobertura 

da superfície que também podem modificar o vento, um exemplo é quando há a 

radiação solar causadas nos meses de verão, que são grandes fontes de 

aquecimento das montanhas.  

 

 Figura 17 – Esquema das brisas dos vales e montanha 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fonte: Centro Brasileiro de Energia Eólica (2010). 

 

O ar estagnado nas laterais das montanhas é aquecido, ficando mais leve, 

avançando no sentido do topo, dando movimentação ao ar para cima, já no topo das 

montanhas os ventos ascendentes sob a influência de inversão térmica são forçados 

para um fluxo de retorno, como apresentado na Figura 17.  

 

2.1.2 Crescimento eólico 

 

Como pode ser notado o Nordeste brasileiro, possui uma disponibilidade para 

a geração elétrica através da energia eólica. Os ventos que sopram, os efeitos, até 

mesmo o relevo potencializa a ação eólica nessa região, sendo assim ela possui as 

melhores condições para o aproveitamento no que diz a respeito de geração de 
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energia elétrica, por isso os maiores projetos que participam de leilões estão no 

Nordeste.  

No Brasil em 2017, há 424 parques eólicos em funcionamento, eles possuem 

uma potencia instalada de 10,92 giga watts (GW), sendo que do total desses 

parques 339 ou seja 80% estão localizados no Nordeste, isso mostra a 

superioridade  e a alta demanda que essa região possui. O estado de Pernambuco 

tem ocupado o sexto lugar no ranking nacional, tendo 29 complexos operando e 

outros 8 em construção. O Brasil tem os seus maiores geradores de energia eólica 

no Nordeste, dados informam que o Rio Grande do Norte continua como o maior 

produtor de energia eólica do país com 1.267,5 MW médios em 2017, como mostra 

a Tabela 1, tendo um aumento de 98% com relação ao mesmo período do ano de 

2016, logo após surge o estado a Bahia com que apresenta 685 MW, como 

apresentado na Tabela 1, médios (92%) produzidos, Ceará com 587,5% médios 

(51%). Relatórios também informam que o Rio Grande do Norte possui uma 

capacidade instalada de 3.181 MW sendo a maior no ranking dos estados, conforme 

Tabela 2, apresentando aumento de 25% como relação ao ano de 2016, logo em 

seguida o Ceará com 1.960 MW (23,5%), Bahia com 1.750 MW, (17,5%) (CCEE – 

2017). Em 2017 a energia eólica configura 7% no total da geração de energia no 

Brasil, tendo projeções para 2025 de algo entre 20% à 25%. Além desses 424 

parques, outros 303 parques entre os que estão em construção e contratados até 

2020, serão gerados outros 7GW. (ABEEÓLICA, 2017). 

 

      Tabela 1 – Ranking dos 10 maiores estados produtores  

          Fonte: Abeeólica (2017). 

  
Ranking - Os 10 maiores Estados 

produtores de energia eólica - 2017   

Posição Estado MW médios 

1° Rio Grande do Norte 1.267,5 

2° Bahia 685 

3° Ceará 587,5 

4° Rio Grande do Sul 430 

5° Piauí 250 

6° Pernambuco 218 

7° Santa Catarina 20 

8° Paraíba 16 

9° Rio de Janeiro 11 

10° Sergipe 8 
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   Tabela 2 – Ranking dos 10 maiores estados em capacidade 

 

 
 

 

 

Fonte: Abeeólica (2017). 

 

A capacidade eólica instalada como já foi dita, iniciou no mês de abril de 

2017, com 10,92 GW de acordo com a Figura 18, no qual a participação dessa fonte 

alcançou entusiásticos 7,2%. (ABEEÓLICA, 2017) 

 

            Figura 18 – Matriz elétrica brasileira  

 

 

 

 

 

                       

           

 

 

 

 

 

               

               Fonte: Abeeólica (2017). 

 

  
Ranking - Os 10 maiores Estados 

em capacidade instalada de energia eólica - 2017   

Posição Estado MW  

1° Rio Grande do Norte 3.181 

2° Ceará 1.960 

3° Bahia 1.750 

4° Rio Grande do Sul 1.667 

5° Piauí 1.011,5 

6° Pernambuco 465,5 

7° Santa Catarina 224 

8° Paraíba 59,5 

9° Sergipe 34,5 

10° Rio de Janeiro 28 
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Em fevereiro de 2017, a matriz eólica atingiu 3,18 GW médios de um total de 

66,23 GW médios da geração total das usinas geradoras de eletricidade. Como 

pode ser notado logo abaixo na Figura 19. (ABEEÓLICA, 2017) 

Figura 19 – Geração de todas as fontes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Abeeólica (2017). 

 

O crescimento da curva da capacidade instalada da energia eólica é algo 

muito significativo no transcorrer dos anos, assim como mostra a Figura 20. Até o 

final do ano de 2020 serão 17,92 GW instalados no território brasileiro. 

(ABEEÓLICA, 2017) 

 

Figura 20 – Evolução da capacidade instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Abeeólica (2017). 
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Os parques eólicos instalados estão subdivididos em três categorias: aptos a 

operar, operando em teste e operando comercialmente. Abaixo na Figura 21, pode 

se notar a potência instalada nas regiões que fornecem energia eólica. 

(ABEEÓLICA, 2017) 

    Figura 21 – Potência instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Abeeólica (2017). 

 

De acordo com Abeeólica (2017), no ranking mundial de 2017 o Brasil já se 

encontra no em 5° lugar no que se refere à expansão da capacidade instalada de 

geração de energia eólica e em 10° lugar na capacidade acumulada de geração 

eólica, tornando se o líder em produção dessa fonte de energia na América Latina. 

Houve uma expansão de 2.014 MW da geração desse tipo de energia no País, no 

ano de 2016 (GWEC, 2016).  “O Brasil tem sido proativo em fontes renováveis, tanto 

eólicas como solar, e tem um programa ambicioso de aumentar a participação de 

energia eólica na matriz energética do País.” (LOPES, 2016). Essa ótima posição no 

ranking mundial, deve se à ao desenvolvimento do setor na região nordestina. A 

geração de energia elétrica por intermedia da energia eólica está substituindo a 

hidrelétrica no Nordeste em 30%, esse dado só eleva ainda mais a atenção de todos 

para o Nordeste, sendo o foco para grandes investimentos. (ABEEÓLICA, 2017) 

 

2.1.3 Investimentos e retorno 

 

De acordo Gannoum (2017), por causa das características dos ventos, o 

Brasil tem uma produção eólica, que quase equivale o dobro mundial, fazendo com 
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que os preços também sejam bem competitivos, em 2017 o valor do MWh está em 

torno de R$ 200,00, abaixo das hidrelétricas em cerca de R$ 20,00 e das demais 

fontes em R$ 50,00.  As atenções estão voltadas para o Nordeste, empresas 

começam a investir nesse setor, e leilões são realizados. Os investimentos já 

chegaram á R$ 60 bilhões, sendo R$ 20 bilhões só no ano de 2016. Além disso, as 

empresas estão se instalando nos Estados produtores, fazendo com que o índice de 

nacionalização desse setor chegue a 80% (GANNOUM, 2017). No ano de 2016 a 

Eletrobrás Chesf, em parceria com iniciativa privada fez grandes investimentos no 

setor, de ordem de 2,1 bilhões, onde 49% vinha de participação societária da 

Eletrobrás Chesf e 51% dos sócios privados (CHESF, 2016). Ainda nos anos de 

2016 o BNDES aprovou cerca de 1 bilhão para o financiamento parques eólicos, 

composto por 14 parques que a capacidade total instalada terá 357,9 MW, energia 

essa suficiente para abastecer 1,14 bilhões de casas. (BNDES, 2016) 

Com o aumento dos investidores no setor eólico se adentrando a este 

cenário, muita empresa nacional e internacional, isso tem gerado vários projetos 

potenciais no fornecimento de fontes renováveis de energia eólica. Isso é 

extremamente importante, pois com a competitividade entre as empresas que 

buscam entrar para esse ramo, a produção de energia eólica acaba sendo mais 

barateada, dessa forma tornando a financeiramente viável, proporcionando dessa 

forma maior avanço no desenvolvimento sustentável. Além disso, com os avanços 

tecnológicos, contribuíram significativamente no barateio na produção eólica, no ano 

de 2017 o preço médio de um gerador é 45% menos do que há 10 anos atrás, com o 

barateio dos componentes, o modelo eólico é a segunda  fonte de energia mais 

barata no Brasil, atrás apenas das hidrelétricas, a energia eólica brasileira é a mais 

barata do mundo (BBC, 2015). O governo federal, disse que entre 2015 e 2018, 

serão investidos cerca de R$ 61 bilhões em linhas de transmissão (BBC, 2015).  

Um fator que deve se atentar é que quando se compara energia eólica como 

outras fontes energéticas ela é altamente competitiva quando se trata no retorno dos 

investimentos, o valor médio em 2017 para um investimento inicial para usinas de 

médio e grande porte, acima de 30MW é de R$ 4.200.000,00 por MW instalado, para 

que instale uma usina eólica demanda em torno de 18 meses, já as outras fontes 

convencionais demoram em média 24 meses para a instalação, sendo assim sua 

operação começa mais rápido, gerando de tal forma um retorno também rápido 
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(PORTAL ENERGIA, 2015). Um aerogerador recupera energia gasta com sua 

fabricação, instalação e manutenção em menos de seis meses (PORTAL ENERGIA, 

2015). Além disso, o ganho em escala está cada vez maior possibilitado pelos 

leilões de energia, tem feito com que os custos de produção reduzissem. “O 

Nordeste pode passar de importador para exportador de energia eólica, tanto para a 

Amazônia como para o Sudeste a partir de 2020” (PINTO, 2011). Interessante notar 

que desde 2011, as projeções para o crescimento da energia eólica já eram 

favoráveis e animadoras.  

Em 2015 uma das empresas que mais investiu nesse setor foi a Chesf, ela 

teve uma redução de prejuízos, isso deve se aos incentivos fiscais do Governo, onde 

ela deixou de repassar mais de R$ 460 milhões de indenizações ao Governo 

Federal (CHESF, 2015). Apesar de alguns prejuízos ela registrou um aumento na 

receita de fornecimento direto às industriais de 33,7 %, equivalendo à R$ 299 

milhões, isso por as indústrias consumidoras renovaram os contratos, dando um 

incremento de 20,1% na receita do sistema de transmissão, cerca de R$ 153,6 

milhões e crescimento de 46,5% na receita de vendas da energia, chegando ao 

valor de 70,9 milhões no mercado curto prazo (CHESF, 2016). Segundo Abeeólica 

(2016), o benefício líquido em termos econômicos foi estimado em R$ 645 milhões 

em 2015, considerando a redução de despacho em R$ 5.397 milhões. Como pode 

se perceber esse ramo, tem se desenvolvido, ganhando seu espaço e elevando o 

potencial não só do Nordeste, mas também do Brasil, causando grandes impactos 

positivos na vida da região nordestina, uma vez que os investimentos são voltados 

para a região, a sociedade ganha com isso e prospera. 

 

2.1.4 Desenvolvimento social 

 

A região nordestina sempre foi muito castigada, porém com os investimentos 

no setor eólico tem trazido nova realidade tem se estabelecido nos lugares 

impactados por esse setor. A criação de empregos acaba sendo um dos pontos de 

partida para que seja avaliado o desenvolvimento econômico. Com a implantação 

das usinas de geração de energia eólica, foi necessário contratar mão de obra e 

qualifica lá, dessa forma gerando um vetor de empregos a nível nacional, regional e 

local. Empregos diretos e indiretos foram criados, no que corresponde aos 
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investimentos do BNDES, obteve uma estimativa de até 2,4 milhões de 

trabalhadores durante a construção e com a contratação de empresas locais para a 

prestação de serviços gerais, dando aumento na renda dos negócios e demanda de 

contratação.  No ano de 2015, 41 mil empregos foram gerados e mais de 5 milhões 

de residências receberam energia elétrica, vindo da energia eólica (ABEEÓLICA, 

2015). Já no ano de 2016, apesar da crise econômica, a projeção era de 50 mil 

empregos gerados. Estudos feitos pela Abeeólica mostram que a cada Megawatt 

instalado 15 postos novos de trabalho são gerados. As previsões para até o ano de 

2019 é a criação de mais 45 mil postos de trabalhos. 

 O cenário brasileiro em 2017 possui 11,6 milhões de pessoas 

desempregadas, porém o mercado está voltando a aquecer, como a instalação de 

novos parques eólicos no país, está sendo gerados empregos (ABEEÓLICA, 2016). 

Dessa projeção de 45 mil empregos a serem gerados a maior parte estão destinados 

para o Nordeste. Isso não quer dizer que o setor eólico está imune à crise, porém 

eles trabalham com investimentos á longo prazo. Empregos também foram criados 

coma fabricação de componentes, instalação e manutenção de equipamentos. No 

que se dizem a respeito de empregos indiretos, as empresas investidoras constroem 

seus parques em terrenos utilizados por pequenos produtores rurais, dessa forma 

gerando uma renda extra para as famílias que vivem apenas da renda de seus 

cultivos. (ABEEÓLICA, 2016). “A instalação dos geradores não impede que o 

agricultor continue com seu cultivo. As duas atividades podem conviver.” 

(GANNOUM, 2015). A criação dos parques eólica normalmente acontece nas 

regiões pobres, como o sertão, onde estão localizados os melhores ventos, ora 

atentar se para esse fato, nota se que socialmente falando a energia eólica tem sido 

extremamente importante para o desenvolvimento da região, fato que são 

comprovados com a geração de novos empregos e investimentos locais. 

Nota se que no transcorrer dos anos a energia eólica vem crescendo e se 

consolidando, trazendo inúmeros benefícios sociais, além de vantagens ambientais, 

porém ainda há desvantagens, mas com o refino e progresso da tecnologia, tais 

males poderão ser minimizados. 
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3 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

Todo avanço tecnológico apresenta suas vantagens e desvantagens, sendo 

assim não seria diferente a geração de energia eólica. Embora essa fonte de energia 

seja limpa, renovável e apresente inúmeras vantagens quando se compara com as 

outras fontes de energias, tanto as tradicionais quanto as renováveis, em função de 

seu grande crescimento, ainda apresenta desvantagens e impactos bem 

significativos, com a utilização de grandes aerogeradores, parques e usinas eólicas.  

 

 

3.1 VANTAGENS  

 

 É inesgotável, sendo o vento um recurso abundante e renovável; 

 Não emite gás poluente, não utiliza água como elemento motriz, nem 

mesmo como fluido refrigerante e não produz resíduo radioativo e 

gasoso (TERCIOTE, 2012).  “A conversão da energia eólica não 

degrada o ambiente. Também não há quaisquer resíduos resultantes 

do processo de geração eólica, devido as suas próprias 

particularidades” (LAGE, 2001, p.19). 

 Diminui a emissão de gases do efeito estufa e na redução de CO2 

durante a sua operação. De acordo com Terciote (2002), o mais 

importante benefício para a meio ambiente é a não emissão de dióxido 

de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono é o principal 

responsável pelo agravamento do efeito estufa, fazendo com que a as 

mudanças climáticas ativam consequências desastrosas. Com a 

tecnologia a favor do sistema eólico, o balanço energético é favorável e 

as emissões de CO2, referente á fabricação, instalação e serviços ao 

longo do ciclo de vida de um aerogerador são recuperados após os 

três à seis meses de fabricação;  

 As centrais eólicas permitem a continuação da atividade entre os 

aerogeradores, pastagens e agricultura, pois ocupam um pequeno 

espaço físico; (TERCIOTE, 2002)   
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 Os aerogeradores não tem a necessidade de utilização de combustível, 

e não há a necessidade de sempre ocorrer manutenções, sendo que 

as revisões só ocorrem a cada seis meses. (PORTAL ENERGIA, 2015) 

 

3.1.1 Vantagens para a comunidade que tem inserido um parque eólico 

 

 Geram empregos, “O uso da energia eólica no Brasil, sobretudo no 

Nordeste, contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento econômico 

através da geração de emprego e renda.” (SOUZA, et al, 2013, p 13). 

 Ajuda no investimento nas zonas pobres, de acordo com Ringer 

(2014), a produção de energia eólica contribui no âmbito 

socioeconômico do local onde os parques são inseridos, aumenta a 

receita tributária gerada, aquecimento do comercio e investimentos 

direcionados à localidade. 

 Grandes benefícios financeiros, segundo Simas (2012) além de 

contribuir para o aumento de emprego e da renda, esse crescimento 

econômico aumenta o PIB estadual e municipal e outros benefícios 

para a comunidade. Pode se destacar também o desenvolvimento  

tecnológico e industrial que pode promover a inovação, a participação 

em novos mercados e o empreendedorismo (SIMAS, 2012). “O 

desenvolvimento econômico adiciona aspectos qualitativos ao foco 

quantitativo do crescimento econômico, como a diversificação da 

economia regional, capacitação de mão de obra, e melhoria da 

educação e qualidade de vida.” (SIMAS, 2012, p 39) 

 

3.1.2 Vantagens para o Estado 

 

Além dessas vantagens, segundo Portal da Energia (2015), esse tipo de 

geração ainda tem expressivas contribuições para o estado, tais como: 

 

 Redução da elevada dependência energética do exterior, a chamada 

dependência em combustíveis fósseis; 

 Cumprimento do protocolo de Quioto, por reduzir a emissão de CO2; 
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 Contribuição de cota de GEE, para outros setores da atividade 

econômica; 

 Competição em ternos de rentabilidade com as fontes de energia 

tradicionais; 

 

 3.2 DESVANTAGENS  

 

As desvantagens da utilização da energia eólica estão relacionadas 

diretamente á implementação dos aerogeradores. Nota se que os impactos mais 

relevantes causados por essa fonte de energia são: impactos sonoros, impactos 

sobre a fauna, visuais e interferência eletromagnética. 

 

3.2.1 Impactos sonoros 

 

 Os aerogeradores emitem ruídos por causa do funcionamento mecânicos e 

por causa dos efeitos aerodinâmicos (LOPEZ, 2012). Tais ruídos mecânicos são 

provocados pela caixa de engrenagens que multiplica a rotação das pás para os 

geradores, às vezes até mesmo sofrendo influencias das torres, já os causados pela 

aerodinâmica sofrem influencia da velocidade incidente encima das turbinas eólicas 

(DUTRA, 2001). Porém pesquisas realizadas tende se ao aproveitamento da 

aerodinâmica ao máximo e reduzir os ruídos, para isso é criados novos tipos de pás. 

Com o desenvolvimento da tecnologia ao longo dos anos e o surgimento das 

turbinas modernas, esse tipo de impacto na aerodinâmica das pás, nas partes 

mecânicas críticas e principalmente na caixa de engrenagem tem sofrido importante 

redução. (LOPEZ, 2012). 

 

3.2.2 Impactos sobre a fauna 

 

 A maior preocupação referente ao impacto da fauna causado pela 

implantação de uma usina eólica é sobre os pássaros, os quais podem colidir com 

os aerogeradores (rotores, pás e torres de suporte), biólogos acreditam que as aves 

não conseguem enxergar as pás quando estão em movimento, assim como 

apresentado na Figura 22, por isso colidem. Além disso, podem colidir com as linhas 
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de transporte de energia, pode ocorrer alteração do sucesso reprodutor, perturbação 

nos padrões de migração, perda de habitat de reprodução e alimentação. De acordo 

com Tolmasquim (2004), os empreendimentos eólicos fora da rotas de imigração 

não incomodam os pássaros e eles tendem a alterar a sai rota de voo entre 100 à 

200 metros, passando por cima ou ao redor da turbina. 

 

 Figura 22 – Impacto na fauna 

 

 

                                      

 

 

           

 

 

 

   

 

Fonte: STEI (2017). 

 

O comportamento dos pássaros e as taxas de mortalidade tentem a ser 

específico para cada espécie e também para cada lugar. Sendo os animais mais 

afetados pelos aerogeradores, houve uma necessidade de estudar a rota dos 

pássaros, dessa forma já pode se observar uma diminuição essa mortandade. 

(LOPEZ, 2012) 

 

3.2.3 Impactos visuais 

 

Ocorrem pela concentração das torres e aerogeradores, assim como na 

Figura 23, especialmente no caso das usinas eólicas, que possuem grande número 

de turbinas. Porém com essa alteração da paisagem natural, esses impactos tem a 

tendência de atrair turistas, desse modo gerando renda, novos empregos, 

arrecadações e ajudando no desenvolvimento da região. (ANEEL, 2015). Quando se 
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trata desses impactos há até muitas pessoas que gostam dessa mudança 

paisagística, por se tratar de um símbolo de energia limpa.  

 

          Figura 23 – Impacto visual 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Energy Groove (2016). 

 

Conforme a população vai sendo conscientizada sobre a importância da 

energia eólica, esse efeito do impacto tem sido minimizado. Além disso, a indústria 

tem se dedicado a integração de novos projetos dentro da paisagem, utilizando 

características no design e implantação, a fim de minimizar esse efeito. (ANEEL, 

2015) 

 

3.2.4 Interferências eletromagnéticas 

 

De acordo com Lopez (2012) as turbinas eólicas em alguns casos podem 

refletir as ondas eletromagnéticas. Esse tipo de interferência é causado quando uma 

turbina eólica é instalada entre receptores e transmissores de ondas de rádio, micro-

ondas e televisão, nesse caso as pás das turbinas podem refletir parte da radiação 

eletromagnética em determinada direção, deste modo interferindo no sinal recebido 

(FILHO, 2013). Os campos eletromagnéticos das turbinas podem atrapalhar na 

qualidade de radio e telecomunicação, assim como também na comunicação de 

microoondas, celulares, internet e transmissão via satélite. A avaliação desse tipo de 

impacto deve abordar o problema, porém nem sempre garantem a segurança de 

uma boa distribuição. A usina eólica não ocasionará problemas no que diz a respeito 
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da interferência eletromagnética sobre comunicação aeronáutica, desde que o 

projeto mantenha uma distancia mínima do aeroporto, além de uma área de servidão 

radioelétrica de ação da torre eólica em relação á rotor de navegação da aeronave 

(FILHO, 2013). Como esse setor de energia eólica vem se desenvolvendo isso tende 

a melhorar, com a utilização de novas tecnologias. 

Atentando se ao que foi exposto, a geração de eletricidade a partir da energia 

eólica, tem se apresentado convidativa, por ser uma fonte renovável, por não 

apresentar grandes impactos ambientais, quando se compara as outras fontes 

energéticas. Porém tais impactos decorrentes da utilização da energia eólica não 

devem ser negligenciados. É necessária a utilização da tecnologia e estudos 

ambientais para a redução das desvantagens. Cabe salientar que os benefícios da 

utilização dessa fonte de energia é altamente atrativa, não só para a comunidade 

local, mas como também para o meio ambiente e Estado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho apresentado trata se do estudo sobre a geração de energia eólica 

no nordeste brasileiro. Durante sua realização, pesquisas foram realizadas com o 

intuito de elucidar sobre esse tema que tem ganhado notoriedade mundial. Sabe se 

que a energia eólica é gerada através dos ventos. Desde os primórdios ela tem sido 

utilizada e com os avanços tecnológicos, aprimorada. Os recursos naturais estão 

escassos, logo, é de extrema relevância a utilização de outras fontes de energia 

para a geração de energia elétrica.  

Foi necessário entender porque o nordeste brasileiro é tão propício para a 

obtenção dessa fonte de energia. Pode se verificar que a região possui condições 

favoráveis, por estar localizada em uma área atingida por ventos específicos, deste 

modo, tornando se viável para a exploração eólica. O aproveitamento eólico no 

Nordeste tem crescido e mexido com desenvolvimento social, econômico e trazendo 

investimentos para a região, fazendo com que não só a sociedade local se beneficie, 

mas também o Brasil, que tem se tornado líder em produção dessa fonte de energia 

na América Latina. 

A energia eólica apresenta se extremamente atrativa, por ser considerada um 

tipo de energia limpa e renovável, porém ainda assim possui seus aspectos positivos 

e negativos. Diante ao que foi exposto nesse trabalho, pode se levar em 

consideração as vantagens propiciadas, que vão além dos ganhos para o meio 

ambiente, como também para a sociedade e País. Seus malefícios não devem ser 

ignorados, eles estão diretamente associados à utilização dos aerogeradores, porém 

isso tende se a diminuir com estudos e evoluções tecnológicas.  

Novos estudos devem ser feitos, por se tratar de um assunto importante para 

a sustentabilidade e por estar em crescimento. Pode se aprofundar sobre o impacto 

da utilização da energia eólica na matriz energética brasileira, bem como também 

fazer um estudo sobre o crescimento eólico ao redor do mundo, podendo se ser 

usado como um comparativo sobre evolução do Brasil com os demais países, que 

se propõem a utilizar e investir nessa área. 
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