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1 RESUMO 

Este trabalho de conclusão de curso apresenta um breve estudo sobre o 

investimento em Energia Eólica e a sua respectiva capacidade de produção 

energética. Os componentes integrantes deste estudo contemplam desde os 

equipamentos envolvidos na montagem de uma turbina eólica, passam pelas normas 

de regulamentação da energia, para que se chegue a composição do custo final. 

2 INTRODUÇÃO  

A humanidade passou a se desenvolver, evoluir, criar novas tecnologias e 

melhorar os seus meios de vida a partir do momento que o ser humano desenvolveu 

a energia. Sendo assim, a preocupação em obter diversas fontes energéticas passou 

a ser fundamental. 

Com o aumento significativo da população e da globalização, a demanda por 

fontes de energia cresceu exponencialmente, e com isso a procura do petróleo 

aumentou em grande escala. Visando diminuir o uso de fontes não renováveis e os 

danos ao meio ambiente, a energia eólica foi uma alternativa encontrada para tal 

melhoria devido a sua oferta energética sustentável. 

De 2006 a 2016, o Brasil tornou-se o 8º maior produtor do mundo em menos 

de uma década, sendo sua principal matriz energética a região Nordestina com 85% 

da produção.  

3 OBJETIVOS 

Estudar a relação entre o investimento necessário e a geração de energia de 

uma usina eólica, ou seja, determinar o período de retorno do capital.  

4 METODOLOGIA  

Os estudos serão feitos baseados em artigos, revistas científicas, teses, livros 

e websites confiáveis que permitam, de um modo geral, caracterizar os meios técnicos 

dos aerogeradores, desde sua instalação até a energia gerada, e também dos custos 

envolvidos, tanto de implantação, quanto de operação e manutenção. Para que esse 



trabalho seja realizado são necessários: estudos de conceitos gerais dos materiais 

envolvidos em uma usina eólica; como funciona a geração da energia; conhecer a 

legislação sobre implantação de um parque eólico; custos; procurar explicações; 

escrever os resultados; e por fim chegar à conclusão da rentabilidade do investimento 

através de um estudo de caso. 

O desenvolvimento deste artigo não se restringe somente a área da engenharia 

civil. É um projeto de caráter multidisciplinar, exigindo para a sua elaboração, 

conhecimentos de outras áreas, tais como: ecologia, economia, administração, 

geografia, direito, engenharia elétrica, engenharia de transportes, entre outras áreas.  

5 DESENVOLVIMENTO 

Com o aumento significativo da população e da globalização, a demanda por 

fontes de energia cresceu exponencialmente, e com isso a procura do petróleo 

aumentou em grande escala. Visando diminuir o uso de fontes não renováveis e os 

danos ao meio ambiente, a energia eólica foi uma alternativa encontrada para tal 

melhoria devido a sua oferta energética sustentável, isso pode ser identificado na 

figura 1. 

Figura 1- Comparação da Matriz Energética do Brasil 

 

Fonte: AUTORES apud ANEEL, 2016 

Para a geração da energia eólica, faz-se necessário o uso de aerogeradores, 

os quais são equipamentos que transformam a energia cinética do vento em energia 

elétrica. Eles são compostos basicamente pela torre, a nacelle, o rotor, o gerador e 

as pás. Estas pás do rotor captam a energia proveniente dos ventos que por sua vez 

fazem o rotor girar. Esta movimentação do rotor transforma a energia recebida em 



energia elétrica através do gerador elétrico. Depois desse processo, a energia gerada 

é direcionada a uma usina elétrica por meio de cabos de energia ligados aos 

aerogeradores e desta usina pode ser distribuída por sistemas isolados, sistemas 

híbridos e sistemas interligados à rede. 

Os principais fatores que impactam a geração da energia estão relacionados 

diretamente com o vento. Porém para que haja melhor compreensão de como isso 

ocorre, faz-se necessário analisar os fatores que podem influenciar o regime de 

ventos, como por exemplo: topografia, velocidade do vento, densidade do ar e área 

de varredura das pás. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Chegou-se à conclusão preliminar da importância de novas fontes renováveis 

para a geração de energia e também de que maneira funciona um parque eólico, 

desde a sua implantação até a distribuição da energia gerada. Portanto, desenvolveu-

se a base teórica para analisar os custos envolvidos e entender como é possível obter 

um retorno e tornar a geração de energia elétrica através de parques eólicos um 

negócio atraente. 

7 FONTES CONSULTADAS 

ABEEólica – Associação Brasileira de Energia Eólica. Disponível em 

<http://www.portalabeeolica.org.br/>. Acesso em 10 de maio 2016 

ANEEL – Associação Nacional de Energia Elétrica. Disponível em 

<http://www.aneel.gov.br/>. Acesso em 17 de abril 2016 

CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Disponível em 

<http://www.ccee.org.br>. Acesso em 20 de maio 2016 

 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Disponível em <http://www.mme.gov.br/>. 

Acesso em 28 de abril 2016 

PROINFA – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. 

Disponível em <http://www.mme.gov.br/programas/proinfa/>. Acesso em 18 mai 2016 


