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Renewable energy: photovoltaic solar and wind energy 
 

ABSTRACT Energy production is directly related to the issues of humanity's economic development, arising from the 
industrial revolution through the application of steam engines in the production system. In this context, the need arises 
for the improvement and expansion of the means of production by renewable matrices, that is, the generation of energy 
through sunlight and winds. To support this growth, studies are needed at the national level to produce and provide 
reliable information on possible locations for the deployment of wind resources throughout the national territory. The 
in-depth discussion of the socioeconomic impacts of these technologies has gained ground and becomes even more 
intense and important in periods of low economic growth. Although wind energy is associated with significant 
environmental benefits such as mitigating the emission of harmful substances into the atmosphere, there are other 
aspects related to environmental preservation that cannot be overlooked. The environmental impacts generated by 
solar photovoltaic projects are closely related to their location, the physical and climatic characteristics of the site and 
the characteristics of local ecosystems. From the socio-economic point of view, income and employment generation 
grow in places of poor development, as it is further removed from the large urban centers. Therefore, the deployment 
of energy from the sun and wind is indispensable, not only because it reduces impacts on the environment, but also 
because it is a source of clean energy generation, as well as contributing to sustainable development.    
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RESUMO A produção de energia está diretamente relacionada com as questões do desenvolvimento econômico da 
humanidade, surgindo com a revolução industrial através da aplicação de máquinas a vapor no sistema de produção. 
Neste contexto, surgem a necessidade de aprimoramento e expansão dos meios de produção por matrizes 
renováveis, ou seja, a geração de energia por meio da luz solar e dos ventos. Para dar suporte a esse crescimento, 
faz-se necessário estudos no âmbito nacional com o intuito de produzir e disponibilizar informações confiáveis sobre 
possíveis locais para a implantação dos recursos eólicos em todo o território nacional. A discussão aprofundada dos 
impactos socioeconômicos dessas tecnologias tem ganhado espaço e torna-se ainda mais intensa e importante nos 
períodos de baixo crescimento econômico. A energia eólica, embora esteja associada a benefícios ambientais 
significativos como a mitigação da emissão de substâncias nocivas à atmosfera, existem outros aspectos ligados com 
a preservação do ambiente que não podem ser negligenciados. Os impactos ambientais gerados em 
empreendimentos de aproveitamento solar fotovoltaico estão estreitamente relacionados à sua localização, às 
características físico-climáticas do local de implantação e às características dos ecossistemas locais. Do ponto de 
vista socioeconômico, cresce a geração de renda e emprego em locais carentes de desenvolvimento, por ser mais 
afastado dos grandes centros urbanos. Logo, é indispensável a implantação de energia oriunda do sol e do vento, 
não somente por diminuir os impactos ao meio ambiente, mas, também, por ser uma fonte de geração de energia 
limpa, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável. 
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Introdução 
 

A produção de energia está diretamente relacionada com as questões do desenvolvimento econômico da 
humanidade, surgindo com a revolução industrial através da aplicação de máquinas a vapor no sistema de produção, 
em seguida aprimora-se na segunda revolução e em outros momentos históricos, como a crise mundial da década de 
70. Com isso, em muitos momentos as matrizes energéticas não renováveis, como o petróleo e gás natural, geraram e 
ainda têm gerado uma série de danos ao meio ambiente, como a emissão de poluentes e gases do efeito estufa, o que 
coloca em risco o desenvolvimento ambiental, ou seja, a sustentabilidade (Nascimento et al 2012). 

Os efeitos provocados por esses padrões de produção e consumo têm levado as sociedades, empresas e 
instituições públicas a pensar de forma mais intensiva sobre questões relacionadas à sustentabilidade em diferentes 
perspectivas, como econômica, social e ambiental em busca de uma nova forma de desenvolvimento, pautada pelo 
desenvolvimento sustentável. Neste contexto, surgem a necessidade de aprimoramento e expansão dos meios de 
produção por matrizes renováveis, ou seja, a geração de energia por meio da luz solar e dos ventos (Elkington 2012; 
Pinto et al 2017). 

Além disso, o Brasil ainda apresenta uma capacidade instalada muito pequena quando comparada aos países 
líderes na geração de energia advinda dos ventos. Entretanto, políticas começam a incentivar resultados, com isso, 
espera-se um crescimento da exploração deste tipo de recurso. Para dar suporte a esse crescimento, faz-se necessário 
estudos no âmbito nacional com o intuito de produzir e disponibilizar informações confiáveis sobre possíveis locais para 
a implantação dos recursos eólicos em todo o território nacional (Dupont et al 2015; Cunha et al 2019). 

Neste contexto, as regiões norte e nordeste são consideradas as melhores áreas para a aplicação desse tipo de 
geração de energia, por apresentarem vantagens importantes principalmente na costa litorânea, onde se observa fortes 
e constantes ventos que ocorrem durante todo o ano. Com isso, estudos realizados pela Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco - CHESF e pela Companhia Elétrica do Ceará – COELCE, mostram que a costa nordestina, entre o Rio Grande 
do Norte e o Ceará, apresenta um recurso eólico estimado da ordem de 12.000 MW. Convém lembrar que a região 
Nordeste foi uma das pioneiras na instalação de energia eólica para aproveitamento na geração de energia elétrica 
(Alves 2010). 

Na região Amazônica, os índices de irradiação solar são maiores do que nas demais regiões brasileiras. Com isso, 
projetos em comunidades ribeirinhas têm ganhado espaço, principalmente, no estado do Pará, que recebe grande 
quantidade de radiação solar, por estar próximo a linha do equador (Moraes Junior et al 2012; Silva Souza 2017). 

Ademais, uma inovação sustentável traz benefícios econômicos, sociais e ambientais, comparados a outras 
fontes alternativas, sendo essa a concepção de eco inovação que estruturou o desenvolvimento do estudo, visto que 
traz a discussão para uma perspectiva mais ampla, que não se restringe a uma questão de ordem ambiental. Em vista 
disso, segundo o Greenpeace Brasil (2016), no qual publicou um relatório no qual expõe que implantação de 
hidroelétricas na região Amazônica não é solução para a produção de energia limpa, além disso, demonstra fontes de 
energias alternativas e sustentáveis como, por exemplo, fontes de energia eólica e solar (Barbieri et al 2010; Matiello 
et al 2018). 

A energia solar ou fotovoltaica, é a energia proveniente do sol e pode ser utilizada diretamente para o 
aquecimento do ambiente e para produção de eletricidade, com possibilidade de reduzir em até 70% o consumo de 
energia convencional (Serafim Junior et al 2018). Além disso, a radiação solar pode ser utilizada diretamente como fonte 
de energia térmica, para aquecimento de fluidos e para geração de potência mecânica ou elétrica (Tiepolo et al 2012). 

Esse tipo de energia é uma fonte limpa e com potencial a ser explorado no Brasil de forma até maior do que em 
países que atualmente são líderes no uso de fonte solar de energia. No caso do efeito fotovoltaico, a radiação solar 
incide sobre materiais semicondutores e é transformada diretamente em corrente contínua e, posteriormente, para 
transformar a corrente contínua em corrente alternada, são utilizados aparelhos chamados inversores. Os painéis 
fotovoltaicos são formados por um conjunto de células fotovoltaicas e podem ser interconectados de forma a permitir 
a montagem de arranjos modulares que, em conjunto, podem aumentar a capacidade de geração de energia elétrica 
(Silva 2015; Bradshaw e Jannuzzi 2019). 
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Neste contexto, o avanço em pesquisas sobre fontes alternativas de energias renováveis encontra-se em 
crescente desenvolvimento, revalorizando-se após a incorporação da busca por formas de obtenção de energia de 
maneira mais sustentável, a fim de minimizar os impactos ao meio ambiente, justificando, assim, essa pesquisa, cuja a 
relevância é a apresentação de informações que cooperam para a evolução de estudos envolvendo fontes renováveis 
de energia. E por fim, alcançar o objetivo, que é demonstrar a importância de fontes de energias renováveis e os 
entraves para o processo de implantação. 

 

Meio ambiente e o desenvolvimento sustentável 
 

A energia eólica, embora esteja associada a benefícios ambientais significativos como a mitigação da emissão de 
substâncias nocivas à atmosfera, existem outros aspectos ligados com a preservação do ambiente que não podem ser 
negligenciados. Além disso, é indispensável que os projetos sejam adequadamente integrados à paisagem, e 
desenvolvidos em conformidade com as necessidades da comunidade local, para minimizar os impactos gerados na 
região de sua implantação. A discussão aprofundada dos impactos socioeconômicos dessas tecnologias tem ganhado 
espaço e torna-se ainda mais intensa e importante nos períodos de baixo crescimento econômico (Carstens e Cunha 
2019). 

Outro fator importante é a questão do impacto visual causado pela imponência das turbinas, que geram 
divergência de opiniões, há quem acredite que as turbinas se integram de uma forma harmoniosa a paisagem e quem 
considere a sua presença como algo intrusivo. Também vale ressaltar que os postes que suportam as linhas de 
transmissão de energia são considerados ainda mais intrusivos que propriamente as torres eólicas (Pinto 2012; Pelissari 
et al 2019). 

O ruído produzido pelas turbinas também é apontado como argumento para a não penetração desse tipo de 
energia nos territórios. Existem dois tipos de ruído, o mecânico, associado à caixa de velocidade e ao gerador e motores 
auxiliares, ou seja, oriundo do próprio funcionamento, e o aerodinâmico que é relacionado com o número e a velocidade 
de rotação das pás no ar. Na tabela 1 e 2, respetivamente, são apresentadas algumas potências sonoras para diferentes 
tipos de turbinas e uma comparação dos níveis de ruídos provenientes de uma turbina eólica e de algumas atividades, 
que são permitidas pela audição humana (Salino 2011). 

 
Tabela 1 Potências sonoras de diferentes modelos de turbinas eólicas. 

Marca e o Modelo Tamanho da Turbina Potência Sonora 

Vesta V80 1,8 MW 98-109 dB 

Enercon E70 2,0 MW 102 dB 

Enercon E112 4,5 MW 107 dB 
Fonte: adaptado de Salino (2011). 

 
Tabela 2 Níveis de potência sonora em diferentes atividades. 

Atividade dB 

Ambiente calmo 35 

Turbina eólica a 250m 45 
Conversa normal a 1m 50 

Rua com tráfego intenso 80 

Avião a Jato a 250m 105 
Restaurante 60 

Fonte: adaptado de Salino (2011). 
 
Contudo, existem turbinas no mercado com baixo teor de ruído, porém, é inevitável a existência de algum 

zumbido, principalmente quando exposto a uma baixa velocidade do vento, pois exposto a altas velocidades o ruído de 
fundo se sobrepõe ao ruído das turbinas. Neste sentido, a figura 1 mostra 3 modelos de aerogeradores, onde o que 
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apresenta três pás gera menores níveis de ruído, nesses casos a velocidade de rotação não excede 70 m/s (Dupont et al 
2015). 

Os efeitos causados pela rotação das turbinas sobre a vida animal, prioritariamente, nas aves migratórias, não 
chegam a ser superiores aos efeitos ambientais causados por outras estruturas semelhantes, que pode ser evitado 
através de estudos criteriosos e cautelosos a respeito da escolha do local de instalação, existem aerogeradores mais 
modernos para mitigar possíveis impactos sobre aves migratórias. Por outro lado, o uso do solo não fica comprometido 
com a instalação desse sistema, uma vez que, apenas uma pequena porcentagem do espaço onde é instalado o parque 
eólico fica ocupado pela implantação das estruturas (Pinto et al 2017). 

Apesar do potencial de trazer diversos benefícios para o desenvolvimento local e regional, o incentivo às fontes 
renováveis de energia não deve ser considerado como uma política de desenvolvimento, mas sim uma prática que, se 
aplicada em conjunto com outras políticas sociais e poderá trazer imensa colaboração para o desenvolvimento destas 
comunidades, pois, dependendo do projeto, também pode haver compensações às comunidades, como reforma de 
escolas e de infraestrutura pública, fornecimento de energia elétrica a custo reduzido, construção de bibliotecas, entre 
outros (Silva e Souza 2017). 

 
Figura 1 Modelos básicos de aerogeradores (a) turbina de eixo vertical Savonius; (b) turbina de eixo vertical Darrieus; (c) turbinas de 
eixo horizontal de múltiplas pás. Fonte: adaptado de Dupont et al (2015). 

 
Por conseguinte, os impactos ambientais gerados em empreendimentos de aproveitamento solar fotovoltaico 

estão estreitamente relacionados à sua localização, às características físico-climáticas do local de implantação e às 
características dos ecossistemas locais. Contudo, sob uma análise generalizada, os impactos negativos apresentados 
por sistemas fotovoltaicos são bastante reduzidos quando comparados com os impactos positivos e as vantagens de 
sua implantação (Salino 2011), além de uma considerada estimativa para a produção de potência-pico nas principais 
capitais dos estados brasileiros, com base na média de consumo de 158,9 kwp/mês (Epe 2013), valores que incentivam 
ainda mais a procura por instalações desse tipo de fonte de energia (Tabela 3). 

 
Tabela 3 Valores de potência-pico nas principais capitais brasileiras. 

Capitais/Estados Potência-pico (KWp) 
Maceió- AL 0,98 
Florianópolis - SC 1,04 
Salvador- BA 0,98 
Fortaleza - CE 0,99 
Brasília -DF 0,91 
Rio de Janeiro - RJ 0,95 
São Paulo -SP 1,05 
Curitiba - PR 1,05 

Fonte: Adaptado de Machado e Miranda (2014). 
 
Os valores de potência- pico apresentados demonstram uma vantagem para a instalação desse sistema nas 

grandes cidades brasileiras, principalmente, nas capitais: Curitiba, São Paulo e Florianópolis, por se aproximarem da 

A B C 
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média apresentada pelo Epe (2013). Ademais, podem variar durante o dia em que as irradiações sofrerem algum efeito 
como, por exemplo, de sombreamento, rendimento do sistema e/ou, até mesmo, variação no consumo.  

Além disso, uma das desvantagens é que esse sistema fotovoltaico não produz energia no período da noite, 
sendo assim, necessário usar baterias, prioritariamente as produzidas de chumbo-ácido, pois, as convencionais são 
extremamente tóxicas, o que vai contra a ideia de sustentabilidade, para armazenar a energia coletada durante o dia, a 
que não estiver sendo usada, todavia, a utilização de baterias torna caro a instalação, além de apresentarem vida útil 
pequena, 4 ou 5 anos (Machado e Miranda 2014).  

De acordo com a ANEEL em sua Resolução n. 482, aprovada em abril de 2012, os sistemas de produção de energia 
fotovoltaico, podem ser conectados à rede elétrica, o que acabou dando uma maior viabilidade para a utilização pelo 
consumidor final (Aneel 2012). 

 

Energia e as necessidades humanas 
 

 A maior contribuição, tanto em termos quantitativos como em contribuição para o desenvolvimento 
sustentável, é a dos empregos em construção e, em menor número, os empregos nos processos de operação e 
manutenção. Do ponto de vista socioeconômico, cresce a geração de renda e emprego em locais carentes de 
desenvolvimento, por ser mais afastado dos grandes centros urbanos (Melo 2013; Araújo 2014). 

Enquanto o processo de construção é o mais numeroso com relação a geração de empregos, correspondendo a 
cerca de 50% de todos os empregos gerados pelas tecnologias supracitadas, os últimos criam postos de trabalhos 
permanentes, que estarão presentes durante toda a vida útil do projeto. Ambas as atividades têm alto potencial para a 
geração de empregos no nível local, gerando oportunidade de renda, muitas vezes em localidades rurais com baixas 
oportunidades de crescimento econômico (Pinto et al 2017). 

Além da geração de empregos, a fonte eólica pode trazer ainda outros benefícios sociais, podendo aumentar a 
renda total das comunidades atingidas pelos parques e oferecer oportunidades de empregos temporários. A maneira 
com que os empreendedores e os proprietários de terra se relacionam é inovadora, diferente de outras fontes de 
energia. Em parques eólicos, que ocupam menos de 10% da área total da propriedade, podem coexistir diversas 
atividades econômicas, geralmente agricultura e pecuária. Os proprietários das terras não são desalojados, mas pelo 
contrário, as terras são arrendadas por uma quantia paga mensal ou anualmente, que pode ser utilizada para 
reinvestimento na propriedade, constituindo diversificação da renda do proprietário e um meio de melhorar a 
produtividade das atividades econômicas em áreas rurais (Simas e Pacca 2013). 

Assim, o crescimento da energia eólica no Brasil traz diversos benefícios regionais e contribui para o 
desenvolvimento sustentável, especialmente em locais com baixo desenvolvimento econômico, como é o caso do 
interior da Bahia e do Rio Grande do Norte, dois locais com grande volume de projetos contratados que estão em fase 
de instalação. A instalação de parques eólicos, combinada com políticas eficientes de gestão de recursos e de 
desenvolvimento regional, poderá contribuir significativamente para o desenvolvimento de comunidades rurais, 
especialmente no litoral e no interior do Nordeste (Dupont et al 2015; Pelissari et al 2019). 

  

Considerações Finais 
 

Este artigo apresentou um panorama dos principais aspectos que envolvem a inserção de fontes renováveis na 
composição de uma nova matriz energética e esses tipos fontes de energia vêm experimentando um crescimento muito 
rápido no Brasil. Assim, apresentaram-se informações e tecnologias comercialmente disponíveis para a geração de 
energia eólica e solar fotovoltaica, duas das formas mais aceitas mundialmente para o aproveitamento de energias 
renováveis, livremente obtidas na natureza e com grande relevância de aproveitamento no território nacional, por 
apresentar características favoráveis. 

Logo, é indispensável a implantação de energia oriunda do sol e do vento, não somente por diminuir os impactos 
ao meio ambiente, mas, também, por ser uma fonte de geração de energia limpa, além de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável.  
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