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Usina Eólica 

Produz energia elétrica a partir de ventos

Condições para instalação

• Região com correntes de vento durante 

a maior parte do ano.

• Áreas abertas e sem obstáculos para a 

passagem do vento.

• As regiões que mais produzem essa energia são a região nordeste e a região sul.

• Desde 2010, a China é o maior produtor de energia eólica do mundo, seguida dos Estados Unidos e 

Alemanha.

• A maior turbina eólica do mundo está instalada no Havaí, tem cerca de 20 andares e pás do tamanho de um 

campo de futebol.



Usina Eólica 

•É uma fonte de energia inesgotável;
•Não emite gases;
•Não gera resíduos;
•Os geradores podem ser instalados em áreas sem a necessidade de 
deslocamento da comunidade, sendo compatível a permanência de 
atividades como agricultura e pecuária;
•Aumenta a autonomia energética do país;
•Reduz a dependência de combustíveis fósseis;
•É uma fonte barata de energia se for considerado o investimento a longo 
prazo;
•A instalação ocorre em menos de 6 meses;
•A recuperação do investimento com fabricação, instalação e manutenção do 
aerogerador ocorre me menos de seis meses após o início da atividade.

Vantagens da energia eólica



•Intermitência do vento e integração para a geração 
constante de energia;
•A instalação modifica a paisagem e o impacto visual é 
significativo;
•Poluição sonora;
•Impacto sobre a migração das aves.

Usina Eólica 

Desvantagens da energia eólica
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A energia solar é uma energia renovável obtida pela luz do sol, utilizada para o aquecimento de água 
(energia térmica) ou como fonte de energia elétrica.
Assim como a energia eólica é uma das formas limpas de produção de energia que mais cresce no 
mundo.

Usina Solar

Energia heliotérmica (ou energia termossolar) é a geração de energia elétrica proveniente dos raios 
solares de maneira indireta. Dizemos ser de maneira indireta porque o calor do sol é captado e 
armazenado, para depois ser transformado em energia solar mecânica e, por fim, em eletricidade.



Usina Solar
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Obs. O fluido térmico é capaz de armazenar muito calor e transportar pelos canos.



Usina Solar
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• Região com grande incidência solar. 

(próximo a linha do equador)

• Região com poucas chuvas durante 

o ano.

Condições para instalação



• É uma energia renovável, limpa e barata, pois o sol é uma fonte gratuita, ao contrário 

dos combustíveis fósseis que são um recurso altamente poluente e limitado, 

tornando-os progressivamente mais caros;

• A possibilidade de instalação de painéis fotovoltaicos em regiões distantes ou 

isoladas;

• A pouca exigência necessidade de manutenção.

Vantagens da energia Solar

Usina Solar



• Os custos elevados das placas e, por este motivo, ainda é pouco utilizada no mundo;

• A necessidade de haver boa insolação, pois se houver vários dias sem sol não haverá energia;

• A exigência de grande quantidade de matéria-prima para fabricação dos equipamentos, como o 

silício, demandando exploração dos recursos.

Desvantagens da energia Solar

Usina Solar


