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Introdução: A pesquisa trata-se de uma análise comparativa entre métodos distintos de
geração de energia elétrica.  A geração de energia elétrica se dá através da conversão
de alguma outra energia primária em energia elétrica. As diferentes fontes de primárias
proporcionam diferentes formas de produzir energia elétrica. Para primeiras análises,
foram escolhidos dois métodos de geração de energia: geração hidrelétrica e geração
eólica. A geração hidrelétrica foi escolhida por ser predominante no Brasil e a eólica
pelo grande potencial eólico que o Brasil apresenta sendo assim uma boa alternativa
para auxiliar na crescente demanda de energia elétrica. Objetivo: Pretende-se
estabelecer uma relação entre as fontes de energia primária e a potência total gerada,
comparar a disponibilidade de recursos naturais e tecnológicos que viabilizem a
implantação além do custo total de geração. Pretende-se demonstrar o custo atual de
geração de energia elétrica nos dois métodos analisados. Metodologia: O método
utilizado para a pesquisa foi o método quantitativo, os dados foram levantados através
de pesquisas literárias, através de documentos disponibilizados por órgãos ligados ao
setor elétrico do Brasil. Inicialmente procurou-se avaliar a atual situação da geração de
energia elétrica no Brasil, em seguida foi feita a analise dos dados, separando os
diferentes métodos de geração e então foram utilizados métodos matemáticos para
fazer uma analise superficial do quanto da energia primaria é de fato convertida em
energia elétrica. Após a conclusão desta etapa foi feito a comparação entre os dois
métodos e extraído os parâmetros desejados. Resultados: Em análises preliminares,
pode-se observar através do atlas de potencial eólico elaborado em 2001 pela CEPEL o
grande potencial eólico do Brasil, que está na casa de 143 GW não contando com o
potencial off shore. A indústria dos aero geradores é bastante pulverizada não ficando
nas mãos de poucos e grandes empresas, contando com fabricantes em vários
continentes. Embora o custo total de geração de energia eólica tenha caído ele ainda é
superior ao preço da energia hidrelétrica causando assim um receio nos investidores
que buscam alternativas mais rentáveis.   
A geração hidrelétrica já é consolidada no Brasil e responde pela maior parte da
potência instalada no país, com o incentivo do PROINFA para a produção de PCHs
(pequenas centrais hidrelétricas) tem sido feitos grandes investimento em novas usinas
já que o custo de geração de energia elétrica é consideravelmente menor que os demais
no Brasil. Conclusão: Conclui-se, com esta primeira fase da pesquisa, que o Brasil
pode expandir a geração eólica no país tendo em vista que potencial dos ventos se
distribui por todo o território brasileiro e pode ajudar a manter o nível dos reservatórios
das hidrelétricas  no período de estiagem.

Palavras-chave: Sep. Geração de energia . Geração éolica. 

13ª Semana de Iniciação Científica e 4ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


