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Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar a 

situação da energia eólica no Brasil e as perspectivas 

para a sua utilização em larga escala. É feito a partir da 

análise da participação da energia eólica no cenário 

energético brasileiro, das consequências do Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas (PROINFA), do 

estágio de desenvolvimento da tecnologia, da 

quantidade de fábricas instaladas no país, e da 

perspectiva que o país tem de aumentar sua participação 

para 10% na matriz elétrica brasileira, em 5 anos. 

 

1. Metodologia 
A partir de levantamento bibliográfico, são 

analisados os seguintes itens: a situação do setor elétrico 

brasileiro, os programas governamentais de incentivo a 

essa fonte, o potencial eólico no Brasil e o processo de 

geração de energia por meio das turbinas eólicas. 

Também são analisadas as tecnologias utilizadas, assim 

como o desenvolvimento destas no Brasil, além dos 

parques eólicos existentes, as vantagens e desvantagens 

econômicas e ambientais. Por fim, as perspectivas para 

esse tipo de energia na matriz energética brasileira. 

 

2. Introdução 
Uma turbina eólica possui diversos componentes 

como, por exemplo, a torre, o nacele e as pás. A turbina 

apresentada na figura 1 é a turbina mais comum, 

possuindo eixo horizontal, três pás uniformemente 

espaçadas, estrutura rígida e gerador de indução 

assíncrono [1], porém ainda existem outras 

configurações quanto ao número de pás e 

posicionamento do eixo [2].  

 
Figura 1 – Tecnologias envolvidas num parque eólico. 

[1] 

 

Ainda não há um padrão estabelecido quanto à 

configuração upwind ou downwind, referente à 

incidência do vento, ou qual sistema de controle de 

passo será utilizado na turbina (pitch e/ou stall) [2].  

Cada um dos componentes, geralmente, é feito por 

fabricantes distintos, sendo que em 2012, o Brasil 

possuía, na totalidade, aproximadamente 20 fábricas dos 

componentes instaladas [3], sendo que 10 eram de 

aerogeradores [4]. 

A região com maior potencial eólico no país é a região 

Nordeste, com mais de 50% de todo o potencial 

nacional [5]. 

Atualmente, o setor energético brasileiro possui como 

base modicidade tarifária, segurança e regras claras e 

estáveis [6]. Nele, são definidas duas formas de 

contratação para novos empreendimentos: Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR) e Ambiente de 

Contratação Livre (ACL) [7]. No ACR são realizados os 

leilões, que devem dar preferência para a oferta que gere 

a menor tarifa para o consumidor final, em que todos os 

termos são definidos pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), responsável pelos leilões [6]. 

Tal modelo foi instaurado juntamente com a criação 

do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (PROINFA), com o intuito de 

diversificar a matriz energética brasileira [8] (a geração 

de energia elétrica é predominantemente de origem das 

hidroelétricas, como indicado no gráfico 1), aumentando 

a segurança energética brasileira [9].  

 
Gráfico 1 - Matriz energética no Brasil. [10] 

 

O PROINFA teve como foco três fontes distintas 

(Pequenas Centrais Hidroelétricas – PCH’s, Usinas 

Eólicas e Usinas Termoelétricas a Biomassa) [11], 

porém a geração de energia elétrica a partir da eólica 

teve o maior destaque após 10 anos do início do 

PROINFA, com uma contratação, aproximadamente, 

30% maior do que a expectativa que existia na 

implantação do programa [12], além do aumento de 

1780% da potência instalada no país em 3 anos [7]. O 

PROINFA teve apoio do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a 

conclusão dos seus objetivos [13]. 

Segundo a Eletrobrás, a duração de um contrato deve 

ser de no mínimo 20 a partir do início das operações de 
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geração de energia elétrica, garantindo assim o retorno 

dos investimentos feitos durante a construção [12]. 

O PROINFA tem como objetivo que a energia elétrica 

gerada por biomassa, PCH’s e turbinas eólicas 

represente pelo menos 10% da matriz energética 

brasileira até o ano de 2022 [7]. Atualmente, a energia 

eólica representa aproximadamente 7% de toda a matriz 

energética brasileira [10]. 

O PROINFA foi benéfico em outros pontos, além da 

segurança energética, pois houve geração de empregos 

para a fabricação, construção e operação das usinas, 

além da redução da emissão de CO2 [14]. 

Em 2014, o Brasil era o quarto país no mundo com a 

maior capacidade instalada de energia eólica, atrás 

apenas da China, Estados Unidos e Alemanha [15], 

conforme pode ser observado no gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2 - Distribuição da capacidade instalada no 

mundo em 2014. [15] 

 

3.  Conclusões 
Com a criação do PROINFA e todos os incentivos 

governamentais, o uso de energia eólica para a geração 

de energia elétrica teve grande ampliação e 

desenvolvimento no território nacional, devido à escala 

que a fabricação das turbinas atingiu. Conclui-se, 

portanto, que as ações foram de notável importância e 

deve haver continuidade, mesmo após a consolidação 

das fontes, a fim de preservar os avanços feitos no setor. 

Do ponto de vista socioeconômico observa-se a geração 

de empregos e renda, na questão ambiental encontra-se 

a diminuição das emissões de GEE’s, além de contribuir 

para a diversificação da matriz energética nacional. 
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