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Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar a 

situação das energias eólica e solar fotovoltaica no Brasil 

e as perspectivas de utilização em larga escala no 

contexto do setor elétrico brasileiro e avaliar qual dessas 

fontes tem um futuro mais promissor a partir das 

consequências de programas de incentivo, do destaque 

destas fontes nos leilões de energia, além das condições 

climáticas e geográficas favoráveis, por meio de um 

estudo comparativo que leva em consideração aspectos 

tecnológicos, ambientais, sociais e econômicos. 

 

1. Introdução 
O consumo de energia no mundo vem crescendo 

praticamente de forma exponencial desde a Revolução 

Industrial, a partir de uma dependência quase que 

exclusiva dos combustíveis fósseis, fato que vem 

provocando sérios danos ao meio ambiente, devido à 

quantidade de poluentes lançados na atmosfera [1]. 

Há anos o mundo busca alternativas aos combustíveis 

fósseis, a partir de novas tecnologias que sejam 

renováveis e preservem o meio ambiente. Entre elas, 

encontram-se a energia eólica e a energia solar 

fotovoltaica, que são objetos deste estudo. 

Neste contexto, e com o intuito de diversificar a 

matriz elétrica brasileira, que é basicamente 

hidroelétrica, fato que a deixa dependente das chuvas, 

sem afastá-la da sua característica renovável, 

aproveitando as condições climáticas e geográficas do 

Brasil, verificando o interesse e os benefícios da geração 

distribuída, pois as grandes distâncias levam à construção 

de extensas e caras linhas de transmissão, se justifica o 

interesse nessas duas fontes de geração de energia que, 

além de não emitir poluentes atmosféricos, não gerar 

resíduos e não utilizar água como força motriz nem para 

resfriamento, têm aumentado a sua participação na 

geração, devido aos incentivos recebidos por meio de 

Programas Governamentais. 

A partir de levantamento bibliográfico, são analisados 

os seguintes itens: a situação do setor elétrico brasileiro, 

os programas governamentais de incentivo às novas 

fontes, os potenciais solar e eólico no Brasil, a geração de 

energia por meio das turbinas eólicas e das placas solares 

fotovoltaicas, as tecnologias utilizadas, o 

desenvolvimento das tecnologias no Brasil, os parques 

existentes, as vantagens e desvantagens socioeconômicas 

e ambientais, além das perspectivas para cada uma delas 

na matriz elétrica brasileira. 

 

1.1 Energia eólica 
A utilização da energia eólica tem histórico desde os 

tempos antigos, quando impulsionava barcos a vela e, em 

seguida, era utilizada para moer grãos de trigo. Mais 

adiante, acionava as bombas d’água e moedores de 

cereais e serrarias [2]. A energia eólica é a que mais 

cresce atualmente no mundo, na forma de parques (ou 

fazendas) eólicos [3]. 

A Ásia se apresenta como o maior mercado pelo 

sétimo ano consecutivo, representando metade da 

capacidade adicionada, seguida pela União Europeia 

(23%) e América do Norte (13%). O Brasil se encontra 

entre os dez países com maior capacidade instalada [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1 - Capacidade de adição de potência 

instalada dos 10 principais países produtores de energia 

eólica [4] 

 

A Figura 1 apresenta a capacidade de adição de 

potência instalada dos dez principais países produtores de 

energia eólica, de 2014 para 2015. Nela pode-se observar 

o potencial da China, Estados Unidos e Alemaha, 

seguidos do Brasil [4].  

O setor eólico, vem se desenvolvendo no país devido 

ao progresso tecnológico alcançado por esta indústria, as 

características do vento brasileiro e as condições atrativas 

dos leilões de energia. Além de que, em 2009, houve uma 

maciça entrada de fabricantes de aerogeradores no país 

[5].  

 

1.2 Energia solar fotovoltaica 
A utilização da energia solar tem histórico de ser 

utilizada para aquecimento de água e também para 

geração de energia elétrica. O efeito fotovoltaico foi 

observado e registrado pela primeira vez em 1839. 

Entretanto, só recebeu grande impulso na década de 1950 

quando da sua utilização no programa espacial norte 

americano [6]. 

Mais precisamente, em 1954, pesquisadores da Bell 

Laboratories, americana, converteram a energia do sol 

diretamente em eletricidade [7]. 

A conexão dos sistemas fotovoltaicos à rede de 

distribuição começou a ser mais expressiva no início da 

década de 90 [7]. Em 2011, houve queda de vendas dos 
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sistemas na Europa, o que provocou a queda também nos 

preços, e as empresas começaram a apontar para o Brasil 

e toda a América Latina [3]. 

 A energia solar fotovoltaica também tem crescido no 

mundo [3] e a evolução desse mercado pode ser 

observada pela Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Capacidade global de geração de 

energia solar fotovoltaica (2005 a 2015) [4] 

 

Em 2014, a eletricidade gerada pelos sistemas solares 

fotovoltaicos tornou-se competitiva, incentivando os 

governos do Brasil, Índia e Emirados Árabes a dobrar sua 

capacidade [3].  

As duas tecnologias que receberam mais 

investimentos, em 2015, tanto nos países desenvolvidos 

quanto nos países em desenvolvimento, foram as 

energias eólica e solar, tendo estas recebido mais de 56% 

dos investimentos em energias renováveis (sem 

considerar a fonte hidroelétrica) [4].   

Pode-se perceber que, apesar de o Brasil ainda não se 

destacar na área fotovoltaica, esta é uma tendência 

mundial.  

 Neste cenário mundial, pode-se, então, destacar as 

condições favoráveis do Brasil em incrementar sua 

matriz elétrica com as duas energias que se sobressaem 

atualmente e que são objetos deste trabalho. 

 

2. Metodologia 
O trabalho está sendo realizado por meio de pesquisa 

em livros, dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

artigos científicos e sites na internet de empresas de 

geração de energia, concessionárias de energia, órgãos 

governamentais e fabricantes de equipamentos. A partir 

das informações obtidas, são analisados os seguintes 

itens: a situação do setor elétrico brasileiro, os programas 

governamentais de incentivo às novas fontes, os 

potenciais solar e eólico no Brasil, a geração de energia 

por meio das turbinas eólicas e das placas solares 

fotovoltaicas, as tecnologias utilizadas, o 

desenvolvimento das tecnologias no Brasil, os parques 

existentes, as vantagens e desvantagens socioeconômicas 

e ambientais, além das perspectivas para cada uma delas 

na energia na matriz elétrica brasileira. 

 

3. Resultados e Conclusões 
A partir desta pesquisa foi possível constatar a 

vocação brasileira para utilização crescente das fontes 

eólica e fotovoltaica, uma vez que, embora o país já 

possua uma matriz elétrica predominantemente 

renovável, com a geração hidrelétrica, há uma tendência 

de diversificação desta, e as condições climáticas e 

geográficas favoráveis aqui presentes favorecem a 

implantação de fontes renováveis. 

 Nos últimos anos, estas fontes sofreram um grande 

crescimento, principalmente depois de programas de 

incentivo como o PROINFA e o PADIS. A eólica se 

mostrou a mais promissora, sendo que hoje representa 

mais de 6% da matriz elétrica nacional e vem aumentado 

sua participação nos leilões, além de ser destaque nos 

planos decenais de expansão de energia. Já a fotovoltaica 

ainda não tem uma participação expressiva na matriz 

nacional e, apesar das condições naturais favoráveis e da 

forte presença do silício metalúrgico no país, o que gera 

uma tendência de atração de investimentos, ainda tem 

baixa competitividade e custo alto, e sua expansão ainda 

depende de maiores incentivos governamentais.  
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