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RESUMO 
 
 

Resumo: O sistema de distribuição elétrica nacional ainda não atinge toda a população 
brasileira deixando de fornecer energia elétrica para 2.749.243 habitantes do País. Desse total, 
396.294 pessoas estão nas cidades e 2.352.949 moram na zona rural, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ao divulgar os números do Censo 2010. Apesar da 
alta abrangência do serviço prestado, 1,3% dos domicílios brasileiros não possui energia 
elétrica, o que representa 728.672 estabelecimentos. São 133.237 domicílios na zona urbana e 
595.435 domicílios na área rural sem luz elétrica. Visando suprir a necessidade dessa parcela 
da população com uma forma ecologicamente correta de energia de baixo custo focada na 
sustentabilidade. Foi realizado um estudo para a construção de sistemas eólicos isolados com 
potência máxima de 250 KW, para atender residências em regiões remotas as quais ainda não 
tem acesso à energia elétrica, apresentando os principais fatores levados em consideração na 
implantação destes sistemas, instalação de torres anemométricas, potencial eólico do estado 
de São Paulo, aplicações dos sistemas de energia eólica, impactos ambientais, licença 
ambiental, tecnologia dos aerogeradores, classificação dos ventos, influência da topografia, 
potência extraída dos ventos e um comparativo em quando foi economizado em instalação 
convencional de sistemas de transmissão ao se optar por um sistema eólico. Em termos de 
suprimento energético, a eletricidade se tornou uma das formas mais versáteis e convenientes 
de energia, passando a ser recurso indispensável e estratégico para o desenvolvimento 
socioeconômico de muitos países e regiões. A energia eólica se destaca como umas das 
fontes de energia renováveis que apresentou um crescente interesse nos leiloes de energia, o 
fortalecimento dessas fontes de energia são fundamentais para o desenvolvimento do país, já 
que o Brasil possui um grande potencial de geração de energias renováveis. Este estudo tem 
como objetivo fornecer através de pesquisas os desafios para eletrificação de residências 
através da implantação de um sistema de micro geração de energia eólica, para atender 
residências em zonas rurais e áreas remotas. Demonstrar os principais componentes 
envolvidos na implantação do sistema. Verificar através de análises, a viabilidade econômica 
do sistema eólico, e ainda o quanto não foi investido em linhas e torres de transmissão de 
energia elétrica, considerando uma média de consumo mensal residencial de 
aproximadamente 127kw/h mês. As zonas rurais são prejudicadas pelos arranjos de 
distribuição de energia elétrica convencionais por ser economicamente inviável, tornando a 
eletrificação das zonas rurais um desafio essencialmente social pois a energia elétrica contribui 
para o aumento do índice de desenvolvimento humano. Os sistemas eólicos de pequeno porte 
é uma das alternativas que podem suprir está falta com menores investimentos.  


