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RESUMO 

O objetivo deste artigo é realizar a prospecção das tecnologias eólicas por meio da 

apresentação da evolução tecnológica da geração de energia a partir da fonte eólica. Para isso, 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca da prospecção tecnológica, seguida de buscas 

em banco de dados de artigos científicos e patentes. Desse modo, se identifica no mapeamento 

tecnológico o surgimento de moinhos de vento no ano 900 d.C. para uso no bombeamento de 

água, sendo usado como fonte de energia mecânica entre os séculos XVII e XIX. Ao final do 

século XIX na Dinamarca e Alemanha iniciou-se a utilização do advento como fonte de energia 

elétrica e a partir de então pesquisas mostram que o desenvolvimento da tecnologia eólica aliou 

conhecimentos de design e materiais aerodinâmicos para otimização da conversão da energia 

dos ventos em energia elétrica. A partir da descrição da evolução tecnológica, a pesquisa 

permitiu prospectar a tecnologia eólica identificando tendências para os aerogeradores com eixo 

vertical, síncrono, com a nacele mais alta que 194m e de diâmetro do rotor superior a 164m, 

possuindo geração superior a 7,5MW. Os materiais utilizados nas pás serão novos materiais 

com características de baixa densidade e alta resistência. As torres estão com tendência híbrida 

de materiais, aliando o aço ao concreto. 

Palavras-chave: Prospecção Tecnológica, Mapeamento Tecnológico, Energia eólica.  



 

 

1. INTRODUÇÃO 

O reconhecimento da crescente importância do desenvolvimento da tecnologia como fonte de 

competitividade para empresas, regiões e países está na origem da ampliação dos recursos 

dedicados a esse fim por instituições públicas e privadas. Decerto, a dinâmica dos mercados 

modifica-se continuamente e as exigências dos consumidores alteram-se e ampliam-se na 

mesma velocidade, o que obriga os gestores a sempre renovarem as análises feitas em seus 

setores de atuação.  

Dessa forma, como objetos da atividade de prospecção tecnológica, a gestão tecnológica requer 

a avaliação de suas perspectivas e a elaboração de uma visão do futuro. A importância do 

estudo prospectivo da tecnologia está desencadeando um crescimento de pesquisas na área, 

visando aproximar a situação prevista à realidade, resultando no surgimento de ferramentas de 

auxílio ao planejamento da tecnologia do futuro. O marco inicial do processo sistemático para 

analisar e produzir julgamentos sobre as características das tecnologias no futuro é o 

mapeamento tecnológico. 

Diante do aumento no uso da fonte eólica de energia e o desenvolvimento tecnológico ocorrido 

no setor, percebe-se a necessidade de conhecer o comportamento tecnológico para balizar 

estudos de prospecção das tecnologias envolvidas. Para isso, o presente estudo tem por 

objetivo realizar o mapeamento das técnologias de energia eólica e sugerir tendências futuras 

para a tecnologia em estudo. 

2. PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

A prospecção tecnológica é tida como direcionador para decisões estratégicas. Segundo [1], a 

prospecção tecnológica é um meio sistemático de mapear desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos futuros capazes de influenciar de forma significativa uma indústria, a economia ou a 

sociedade como um todo. Ao corroborar com este pensamento, [2] estabelece a prospecção 

tecnológica como uma tentativa sistematizada de olhar o futuro da ciência, tecnologia, economia 

e sociedade, ao longo prazo, com uma visão apurada para identificar tecnologias emergentes e 

relacionar os seus benefícios sociais e econômicos.  

Uma vez que não faz sentido definir uma fórmula pronta para uma metodologia de prospecção, a 

escolha dos métodos e técnicas e seu uso dependem intrinsecamente de cada situação. Desta 



 

 

forma, deve-se levar em consideração aspectos tais como: especificidades da área de 

conhecimento; aplicação das tecnologias no contexto regional ou local, governamental ou 

empresarial; abrangência do exercício; horizonte temporal; custo; objetivos e condições 

subjacentes. 

Coexistem muitas formas de analisar o futuro e suas consequências [3]. Por outro lado, segundo 

[4] as formas prospectivas podem ser resumidas em duas: forecast e o foresight. A primeira 

abordagem tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologia e o avanço da capacidade de se 

compreender a técnica futura. Já a segunda, tem como intuito compreender o impacto da 

tecnologia na economia, sociedade e na participação de políticas públicas. Face ao exposto, o 

autor ainda afirma que as demais formas são na verdade variações dessas abordagens. 

2.1        Technology Future Analysis (TFA) 

Idealizado por [5], Technology Future Analysis (TFA) tem-se como conceito os processos 

sistemáticos de analisar e produzir julgamentos sobre características de tecnologias 

emergentes, rotas de desenvolvimento e impactos potenciais no futuro. Conceito esse que 

incorpora uma grande variedade de métodos de prospecção tecnológica, podendo ser 

classificados quanto ao tipo de técnica [6], à abordagem [7] e agrupamento por família do 

método [5]. 

Para a execução dos inúmeros métodos prospectivos, [3] considera dois grandes pontos de 

partida que são essencialmente complementares: 

a) Evolução tecnológica: busca-se, a partir do referencial tecnológico, estudar as características 

das trajetórias tecnológicas consolidadas e identificar possíveis desdobramentos e principais 

condicionantes, além de identificar trajetórias emergentes e/ou alternativas. 

b) Evolução sócio-institucional: busca-se examinar as maneiras pelas quais a ciência e a 

tecnologia se relacionam com a evolução da sociedade em distintos cenários, avaliando os 

possíveis impactos de diferentes estratégias e identificando incentivos e restrições sociais, 

políticas, econômicas e institucionais para as diferentes trajetórias. 

De modo geral, os pontos de partida abordados por [3] são chamados comumente na literatura 

como “mapeamento tecnológico”. Segundo [8], o mapeamento tecnológico auxilia o 

desenvolvimento e implementação de estratégias integradas de negócio, produto e planos de 

tecnologia, fornecendo informações às empresas. 



 

 

3. MÉTODO DE PESQUISA 

O método adotado tem objetivo exploratório descritivo, pois permite o aprofundamento nos 

conceitos relacionados a prospecção tecnológica e em seguida a descrição da evolução 

tecnológica do objeto estudado. O enfoque é qualitativo, visto que a abordagem da problemática 

tem o objetivo de descrever e prospectar a tecnologia eólica.  Quanto aos procedimentos 

técnicos, este artigo pode ser classificado como pesquisa aplicada, pois utilizou-se da base 

teórica para produzir conhecimento do mapeamento e prospecção tecnológica no setor eólico. 

O presente trabalho pode ser dividido em dois momentos: a) revisão bibliográfica acerca da 

prospecção tecnológica; b) mapeamento e prospecção tecnológica da geração eólica. 

4. MAPEAMENTO TECNOLÓGICO DA GERAÇÃO EÓLICA 

Pesquisas em publicações científicas e notícias permitiram a construção da linha do tempo da 

evolução dos aerogeradores a nível mundial. A busca por notícias relativas a avanços 

tecnológicos no setor eólico resultou em 13 arquivos, servindo como guia para a busca de 

informações mais precisas nas patentes. 

Para se chegar à configuração atual dos aerogeradores, muitas inovações ocorreram, sendo 

importante conhecer o percurso histórico de inovações tecnológicas que viabilizaram a geração 

de energia eólica nos moldes atuais. 

O precursor de turbinas eólicas de geração de energia elétrica foi o moinho de vento eixo 

horizontal para energia mecânica geração, utilizado desde cerca do ano 900 d.C na Pérsia, Tibet 

e China [9]. A difusão da tecnologia do moinho mecânico do Oriente Médio para a Europa 

ocorreu entre 1100 e 1300, seguido do desenvolvimento da tecnologia na Europa. 

Durante o século XIX milhares de moinhos de vento mecânicos com rotores de 25 metros de 

diâmetro foram operados na França, Alemanha e Holanda. Nessa época, 90% da energia 

mecânica utilizada na indústria era baseada em energia eólica [10]. 

O primeiro moinho de vento utilizado para gerar eletricidade era um sistema construído em 

Cleveland, Ohio, em 1888 por Charles F. Brush [10] [11]. A máquina possuía um rotor com 144 

pás, que tinha 17 metros de diâmetro, com uma cauda grande articulada para girar o rotor do 

vento, em uma torre de 18m de altura, que fornecia 12kw em corrente contínua para 



 

 

carregamento de baterias. Apesar do sucesso por 20 anos, o moinho demonstrou as limitações 

da baixa velocidade para aplicações de produção de eletricidade. 

O invento de Bruch apresentava três importantes inovações para o desenvolvimento de 

aerogeradores, são elas: a altura utilizada pelo invento que estava dentro das categorias dos 

moinhos de ventos utilizados para beneficiamento de grãos e bombeamento d’água; a 

introdução de um mecanismo de grande fator de multiplicação de rotação das pás (caixa 

multiplicadora) que possibilitou um máximo aproveitamento do equipamento; e a combinação da 

aerodinâmica e da estrutura dos moinhos de vento na produção de energia elétrica [10] [12]. 

De acordo com [10], o advento das usinas elétricas em 1882 em Nova Iorque e 1884 na 

Alemanha, seguido pela introdução da fase de produção de energia em 1890, proporcionou uma 

base tecnológica para a construção de turbinas eólicas para geração de energia elétrica ao invés 

de energia mecânica. O Cientista dinamarquês e engenheiro Poul La Cour, o mais amplamente 

pioneiro empresário reconhecido da geração de eletricidade utilizando a energia eólica, em 

1891, em Askov na Dinamarca, introduziu um modelo de rotor gerando cerca de 10kW de 

energia elétrica [13]. Os esforços de La Cour desencadeou a pesquisa, desenvolvimento e 

comercialização de eletricidade de origem eólica na Dinamarca e Alemanha no século XX, que 

estimulou na Europa seu papel de liderança inicial em energia elétrica eólica. 

Em 1891, o dinamarquês Poul La Cour desenvolveu a primeira máquina de vento elétrico de 

saída que incorporava os princípios de design aerodinâmico utilizados nas usinas europeias, 

tornando-as muito práticas para a geração de eletricidade [11]. Em 1920, o desenvolvimento dos 

sistemas de vento gerador elétrico nos Estados Unidos foi inspirado no design das hélices de 

avião e asas monoplano. Esses aerogeradores caracterizados pelo pequeno porte tiveram seu 

uso generalizado em áreas rurais. Mas foram desaparecendo devido a demanda crescente de 

energia durante os anos 1930 e 1940 e que as pequenas turbinas eólicas não conseguiam 

suprir. 

Georges Darrieus, em 1922, patenteou sua ideia de um aerogerador com eixo vertical, que 

podiam possuir lâminas retas ou curvas. O Darrieus Wind Turbine tem duas vantagens 

principais: o equipamento, incluindo a caixa de engrenagens e o gerador pode ser colocado 

próximo ao chão; e não necessita de um novo mecanismo para posicionar o rotor contra o vento. 

O desenvolvimento da energia em grande escala por unidade de sistemas de conversão de 

energia eólica foi realizado na Rússia em 1931 com o gerador eólico Balaclava 100kw. 



 

 

Posteriormente usinas eólicas de caráter experimental surgiam nos Estados Unidos, Dinamarca, 

França, Alemanha e Grã-Bretanha durante o período 1935-1970, mas não conseguiram resultar 

em uma grande turbina eólica prática, pois o salto de escala era grande demais para os 

materiais disponíveis na época [13]. 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) contribuiu para o desenvolvimento dos aerogeradores 

de médio e grande porte, uma vez que os países em geral empenhavam grandes esforços no 

sentido de economizar combustíveis fósseis. Os Estados Unidos desenvolveram um projeto de 

construção do maior aerogerador até então projetado. Tratava-se do aerogerador Smith-Putnam 

cujo modelo apresentava 53.3 m de diâmetro, uma torre de 33.5 m de altura e duas pás de aço 

com 16 toneladas. Em seu sistema de geração e transmissão elétrica, foi usado um gerador 

síncrono que funcionava em corrente alternada, conectado diretamente à rede elétrica local. 

Esse aerogerador iniciou seu funcionamento em 10 de outubro de 1941, em uma colina de 

Vermont chamada Grandpa’s Knob. Em março de 1945, após quatro anos de operação 

intermitente, uma das suas pás (que eram metálicas) quebrou-se por fadiga [14] [15]. 

Em 1945, a empresa F. L. Smidth foi pioneira no desenvolvimento de pequenos aerogeradores, 

como as turbinas F. L. Smidth que possuíam apenas 2 pás e geravam cerca de 45kW. O 

sucesso dos aerogeradores de pequeno porte da F.L.S, que ainda operavam em corrente 

contínua, possibilitou um projeto de grande porte ainda mais ousado. Após a Segunda Guerra 

Mundial, em 1958, a escassez temporária de combustível fóssil levou a Europa a continuar a 

pesquisa e desenvolvimento em energia eólica. Na Dinamarca, um aerogerador projetado por 

Johannes Jull, de 200kw e três pás de passo fixo, que usou a tecnologia do moinho de vento de 

mecânica aumentada com uma estrutura de suporte de concreto, operou com sucesso até o 

inicio dos anos 1967, fornecendo energia em corrente alternada para uma companhia elétrica. 

Na Alemanha, em 1958, o professor Ulrich Hutter desenvolveu uma série de funções avançadas, 

projeto de eixo horizontal, do tipo fibra de vidro aerofólio e pás de plástico com passo variável 

para proporcionar leveza e alta eficiência. Uma das mais inovadoras características do projeto 

foi o uso de um rolamento no cubo do rotor, que permitiu ao rotor “balançar” em respostas a 

rajadas de vento [13]. 

Em 1987 a Sandia desenvolveu uma turbina de Darrieus, que apresentava perfis simétricos, 

34m de altura e gerava 625kW de potência. Estas máquinas apresentavam ineficiência na 

partida, sendo necessário um motor de arranque para iniciar a operação. 



 

 

No Reino Unido, foi desenvolvida uma turbina de eixo vertical chamada rotor H, pesquisada por 

uma equipe liderada por Peter Musgrove. A maior turbina rotor H construída era uma máquina 

que gerava 500kW e foi projetada em 1989. Na década de 1990, a empresa alemã Heidelberg 

Motor GmbH trabalhou com desenvolvimento de rotores H e construíram várias protótipos que 

geravam cerca de 300kW. Em 1999 a empresa canadenses Technologies Energia Sustentável 

vendeu uma Turbina de Darrieus, chamada Chinook de 2000 que gerava 250kW. No mesmo 

ano, novos projetos foram instalados no mundo e seguiram principalmente o modelo de eixo 

horizontal. 

Em 2007 foi instalado um motor que aproveita o movimento circular de uma coluna de gases - o 

conhecido redemoinho. A turbina consiste em um cilindro vertical, tendo um aquecedor na base 

e com a extremidade superior aberta, produzindo um aproximadamente 200 Megawatts [16]. 

Esse invento foi patenteado em 2007 com o título “Vortex engine”, cujo número da publicação 

101535638 publicado em 2009. Ainda no mesmo ano, foi desenvolvida a turbina MagLev, que 

utiliza a levitação magnética para oferecer um desempenho superior em relação às turbinas 

tradicionais. As pás verticais da turbina de vento são suspensas no ar acima da base do 

equipamento. Ao invés de se sustentarem e girarem sobre rolamentos, essas pás ficam 

suspensas, sem contato com outras partes mecânicas - e, portanto, podem girar sem atrito, o 

que aumenta exponencialmente seu rendimento e gera cerca de 1GW de potência elétrica. Essa 

inovação foi patenteada sob o título “System and methodology for wind compression”, cuja 

publicação ocorreu em 2013 sob o registro 20130147202. 

Em 2008, a empresa Magenn no Canadá projetou a turbina eólica que gera dependendo do 

tamanho 10kW, baseada em balões infláveis dotados de um sistema que os faz girar ao longo 

de seu eixo horizontal. A rotação permite que ele ganhe sustentação, estabilidade, e possa 

manter-se posicionado em uma área restrita e totalmente controlada. O conceito da MARS 

(Magenn Power Air Rotor System) para geração de eletricidade a partir do vento é uma 

adaptação da "Aeronave Magnus", um dirigível inventado nos anos 1970 por Fred Ferguson, 

fundador da empresa. Essa inovação foi patenteada sob o título “Systems and methods for 

tethered wind turbines” e publicada em 2011 com o registro: 20110121578. 

A empresa italiana Kitgen desenvolveu em 2009 pipas que voam entre 800 e 1000 metros de 

altitude, gerando 3MW. Os movimentos das pipas são controlados automaticamente por um 

computador e através de cabos, são ancoradas a uma estrutura que rotaciona gerando 



 

 

eletricidade a cada momento que a força dos ventos puxa e retrai o cabo. Esta estrutura é 

parecida com a turbina de alta altitude, só que as pás da turbina, são substituídas pelas as 

pipas. A empresa patenteou a invenção sob o título “System for converting wind energy into 

electrical energy through the flight of power wing profiles tethered to the ground by cables of a 

fixed length, without passive phases, and with automatic adaptation to wind conditions” publicada 

em 2012 sob o registro PCT/IB2012/051378. 

Em 2011, a empresa alemã Siemens desenvolveu a turbina offshore de 6.0 MW de potência e 

154m de diâmetro do rotor. A turbina tem 50% menos peças móveis do que comparáveis 

máquinas com engrenagens (caixa multiplicadora) e uma massa de menos do que 350 

toneladas. Constantemente gerencia sua própria carga de operação, ajudando a se manter 

dentro seus critérios de projeto, independentemente das condições. Ainda no mesmo ano, a 

empresa dinamarquesa Vestas comercializa a Turbina V164-7.0 MW, capaz de gerar 7MW com 

164m de diâmetro do rotor e gerador síncrono, quanto a sua altura da nacele, a empresa de 

operação do parque determinará o projeto. 

Em 2012, a empresa Repower System comercializou a Turbina 5M, capaz de gerar 5MW de 

potência por meio de um rotor de diâmetro de 126m e altura entre 90 e 120m. O gerador é do 

tipo assíncrono e a sua torre de aço. Ainda no mesmo ano, a empresa alemã NTS GmbH em 

parceria com o Instituto de Engenharia Industrial e Automação (Stuttgart - 

Alemanha)desenvolveu um sistema usando pipas esportivas não tripuladas, que produzem 

grandes quantidades de eletricidade. O princípio de funcionamento consiste na Conexão de 

pipas a um trem com 700 metros de cabos saem das pipas para um veículo sobre trilhos. O 

movimento das pipas puxa o veículo, e esse movimento é ligado a um gerador. O gerador pode 

produzir 100 kw de potência, normalmente o suficiente para satisfazer as demandas de várias 

casas com consumo médio. A empresa patenteou a invenção intitulada “Wind-operated power 

generator”, cuja publicação ocorreu em 2009 e registrada pelo número: 20090285681. 

Em 2012, a maior turbina eólica comercial disponível foi desenvolvida pela empresa Wobben 

Aloys, com geração de 7,5 MW, com diâmetro de rotor de 126 metros, chegando até 198m de 

altura com gerador síncrono, sendo a torre de aço e concreto. 

A Pipa robótica foi desenvolvida em 2013 na Suíça e trata-se de uma estrutura inflável ultraleve 

conhecida como Tensairity, que usa materiais plásticos pneumáticos para obter grande 

resistência com baixo peso. A pipa high-tech é presa por linhas ligadas a um carretel na estação 



 

 

no solo. Quando a pipa sobe a cerca de 300m de altitude, os ventos fortes criam uma tensão na 

linha, colocando o carretel em movimento. Este movimento é convertido em energia elétrica por 

meio de indução eletromagnética. Essa invenção possui o título “PNEUMATIC STRUCTURAL 

ELEMENT”, sendo publicada em 2006 e registrada sob o número WO/2007/071101. 

Ainda em 2013, a japonesa Mitsubishi divulga em seu portfólio a turbina Sea Angel 7/165 

(offshore), capaz de gerar 7MW de potência e possuindo 165m de diâmetro do rotor. No mesmo 

ano, a americana General Electric tem em seu portfólio a Turbina 4.1-113 (offshore), capaz de 

gerar aproximadamente 4MW de potência por meio da captação do vento em um rotor de 113m 

de diâmetro. Ambas inovações são focadas em geração offshore. 

5. PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA GERAÇÃO EÓLICA 

De acordo com [17], a tendência geral no desenho da turbina tem sido a de aumentar a altura da 

torre, o comprimento das pás (influencia no diâmetro do rotor) e a capacidade de carga. No 

entanto, as turbinas têm crescido em altura e diâmetro do rotor mais rapidamente do que suas 

capacidades elétricas. Essa diminuição do poder específico, ou proporção de capacidade em 

relação à altura da torre e comprimento das pás, gerou aumento dos fatores de capacidade 

(índice de transformação da energia do vento em energia elétrica) para as mesmas velocidades 

de vento. 

Esta tendência também levou e continuará a levar ao surgimento de rotores projetados para 

ventos de baixas velocidades. As altas torres e pás longas em relação ao tamanho do gerador e 

maiores fatores de capacidade permite a instalação de turbinas eólicas em áreas de ventos com 

baixa velocidade, que são muitas vezes mais perto de centros de consumo do que os melhores 

"spots de vento". Como isso, evita a instalação em áreas que são sensíveis para o meio 

ambiente, reduzindo o potencial para oposições e conflitos [18]. 

Avanços no desenho das pás, muitas vezes com novos materiais e também estratégias de 

controle avançados, irá contribuir para o aumento do rendimento das turbinas em relação à sua 

capacidade instalada [17]. Durante a trajetória tecnológica, observa-se influencias de estudos de 

outras áreas do conhecimento auxiliando a aplicação de novos conceitos à aerodinâmica das 

pás, como no caso dos estudos das nadadeiras das baleia jabuarte e golfinhos, estudadas por 

Dr. Frank Fish, um professor de biologia da West Chester University of Pennsylvania [19]. 



 

 

A busca por materiais leves e com maior resistência para deixar a aerodinâmica favorável à 

geração de alta potência elétrica, incentiva a utilização de novos materiais compósitos. Dessa 

forma, estudos nas áreas da nanomateriais serão considerados possíveis aplicações alcance 

dos requisitos, assim como apresentado por [20], que identificou a aplicação do material grafeno 

em turbinas de captação de energia eólica pelas empresas Amroy, Hexcel e Eagle Windpower. 

Há na área de desenvolvimento de novos produtos, técnicas como o DFMA (Design For 

Manufacturing and Assembling) e DFM (Design For Maintanability), que considera a estrutura do 

produto, custos de componentes, custos de montagem, custos over-head (contingências) e 

características das operações de montagem, objetivando especificar características que visam 

reduzir custos de manutenção e fabricação (materiais, reduções de custo, número de 

componentes, componentes padronizados) e custos de montagem (redução de tempos de 

montagem, de número de operações e facilidades para a montagem). 

Há indícios que o uso do gerador síncrono se comporta como indícios dessa técnica, quando se 

reduz o número de componentes sem prejudicar a eficiência da tecnologia. Por tanto, o gerador 

síncrono se confirma como tendência futura, uma vez que se busca reduzir o número de 

componentes da nacele, o que ocasiona redução de peso e manutenções.  

As turbinas eólicas offshore estão evoluindo a partir das versões anteriores baseados nos 

modelos onshore para turbinas marítimas dedicados de maior tamanho, explorando diferentes 

sub-estruturas. Prever-se a tendência de instalação deste tipo de turbina principalmente em 

locais com limitação territorial. 

As turbinas eólicas geram eletricidade a partir de ventos que variam de 3 metros por segundo 

(m/s) até 34m/s [21]. Dessa forma, considera-se que futuramente os esforço das inovações 

serão na geração de energia a partir de baixas velocidades de vento, incentivando a geração de 

energia eólica em regiões, consideradas hoje, com baixo potencial eólico. 

De modo geral, o setor eólico ainda caracteriza-se por adotar uma combinação da closed 

innovation com a open innovation, prevalecendo a primeira. A explicação para aquilo é a falta de 

confiança das empresas que detêm a tecnologia com seus parceiros, somados a características 

de suas tecnologias por serem relativamente novas e de alto valor comercial.  

Na atualidade, revela-se a existência de parcerias entre a empresa que desenvolve a tecnologia, 

centros de pesquisa e órgãos de fomento. Para os próximos anos e/ou décadas prevê-se que 



 

 

estas empresas utilizarão mais e melhor a prática da open innovation, conforme ocorreu em 

outros setores como a indústria automobilística, agroindústria, entre outras. 

6. CONCLUSÕES 

A pesquisa proporcionou um panorama geral da importância do mapeamento e prospecção 

tecnológica e a descrição dos resultados permitiu observar que os países mais citados no 

surgimento da tecnologia, são os considerados detentores dessas tecnologias atualmente, por 

meio da atuação de empresas. A evolução de outras áreas do conhecimento auxiliam as 

mudanças tecnológicas no setor estudado, levados em consideração principalmente na 

descrição de tendências futuras. Por fim, observa-se que a crescente evolução do uso da 

energia eólica contribui para um maior interesse em pesquisas de novas tecnologias para o 

aumento da eficiência da geração de energia eólica no mundo. 
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