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Diante dos incentivos e elaboração de tarifas especiais para a compra de energia
renovável, muitos projetos eólicos vem sendo implementados em todo o mundo. O
agente avaliador destes projetos, além de analisar a capacidade de geração do parque,
deve levar em consideração que esta capacidade prevista tem estreita ligação com os
equipamentos utilizados para medição das variáveis meteorológicas necessárias para
esta previsão. Existe atualmente no mercado uma infinidade de equipamentos para
monitoramento meteorológico, nem todos adequados para a elaboração de estudos de
potencial eólico voltados para geração de energia. Como não há regras obrigatórias para
escolha e instalação de torres anemométricas, existe a possibilidade da escolha de
equipamentos não adequados para tal finalidade. Neste trabalho são apresentadas regras
e boas práticas para a instalação de torres anemométricas específicas para avaliação de
potencial de geração de projetos eólicos, de modo que o agente de mercado possa, a
partir do método de medição utilizado para monitorar os parâmetros meteorológicos,
avaliar corretamente a capacidade de geração de um dado projeto.
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With the incentives and development of special rates for the purchase of
renewable energy, many wind projects are being implemented around the world. The
official evaluator of these projects, in addition to analyze the generation capacity of the
project, must take into account that this generation is closely related with the equipment
used to measure meteorological variables necessary for this prediction. There are
available on the market a large variety of equipment for weather monitoring, not all
suitable for studies of wind power generation. Since there are no mandatory rules for
choosing and installing anemometric towers, there is the possibility of choice of
equipment not suitable for this purpose. In this study are provided rules and guidelines
for the installation of wind towers specific for evaluation of potential wind generation
projects, so the market agent can correctly assess generation of a given project
considering the method of measurement used to monitor weather parameters.
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1. INTRODUÇÃO
Durante o século XX, a oferta de energia, obtida principalmente a partir dos
combustíveis fósseis como petróleo e carvão mineral, deu suporte ao crescimento e às
transformações da economia mundial. Com a revolução industrial, encerra-se o apogeu
do uso da energia biológica como força motriz e inicia-se a fase do uso dos
combustíveis fósseis como forma de aumentar a produção de bens manufaturados
através da redução do tempo de produção. A intenção agora era transformar a matéria
prima simples em produtos com valor comercial em grande escala.
Para manter o crescimento econômico, aumentar a geração de energia se torna o
foco principal, uma vez que esta é o que faz as indústrias produzirem. O que se viu
desde a inserção de novas fontes energéticas no meio de produção foi que o nível da
produção aumentava conforme o aumento da energia empregada. Para manter a taxa de
produção em crescimento, a quantidade da energia primária também tinha que crescer,
embora não se levasse em conta na limitação de sua disponibilidade. A dependência dos
recursos não renováveis da natureza mostrava o seu efeito negativo através do efeito
nocivo à saúde humana após décadas de seu uso, ao meio ambiente e ao próprio setor
produtivo que se encontra dependente da disponibilidade e das flutuações econômicas
dos recursos energéticos.
O uso indiscriminado dos combustíveis fósseis traz à tona também a
preocupação quanto à liberação de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera,
resultado da queima desses combustíveis. Diversos estudos apontam a relação entre o
aumento da concentração de CO2 e o aumento verificado na temperatura média do
planeta, fenômeno conhecido como efeito estufa, que segundo cientistas vem afetando o
sistema climático de forma negativa.
É neste cenário onde a instabilidade financeira, restrições ao livre acesso às
fontes de energia e limitação no uso de recursos energéticos não renováveis através de
impedimentos legais, que as tecnologias baseadas em recursos renováveis ganham
importância. Neste grupo de tecnologias estão inclusos a energia eólica, solar, biomassa
entre outras e sua vantagem está na possibilidade de não só diversificar, mas também a
“limpeza” da matriz energética local, ao reduzir a dependência dos combustíveis
fósseis.
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No Brasil, a abundância de seus recursos hídricos fez com que a tendência
mundial de adoção da tecnologia termoelétrica não encontrasse espaço em seu modelo
de expansão do setor elétrico. O país possui considerável potencial de recursos
hidrológicos que totaliza 8% de toda a água fresca do planeta. Tal disponibilidade
hidráulica viabilizou a estruturação de um complexo parque gerador de energia elétrica
a partir de grandes reservatórios que vêm garantindo o desenvolvimento econômico do
país (SILVA, 2006). O atual nível de aproveitamento dos recursos hídricos brasileiros
faz com que o Brasil ganhe destaque entre os países com a matriz enérgica mais limpa
existente e desta forma outras formas de geração elétrica não tiveram espaço para seu
desenvolvimento ou são utilizadas de modo complementar às usinas hidráulicas como é
o caso da geração termelétrica.
No

mundo,

os

aproveitamentos

hidráulicos

são

responsáveis

por

aproximadamente 20% de toda a eletricidade ofertada. Já no Brasil a energia
hidrelétrica responde por 76,9 % de toda a produção de eletricidade do país. Com um
potencial estimado em 260 GW e 79 GW de capacidade instalada em usinas
hidroelétricas, esta fonte deverá manter a sua predominância na matriz energética
nacional nas próximas décadas (SILVA, 2006).
A escolha de uma determinada fonte energética é pautada na disponibilidade
técnica de tal recurso, viabilidade econômica de sua extração e custo de geração de
energia. Ao longo do tempo vimos que o mundo escolheu os combustíveis fósseis como
principal fonte energética dada sua grande disponibilidade em todo o mundo,
inesgostabilidade e ao baixo custo de sua energia. No entanto, percebemos que a lógica
que considera essa energia de baixo custo é distorcida uma vez que custos como os
danos ambientais e à saúde da população não são computados neste preço final.
O debate sobre o aumento da segurança no fornecimento de energia,
impulsionado pelos efeitos de ordem ambiental e social da redução da dependência de
combustíveis fósseis, contribui para o interesse mundial por soluções sustentáveis por
meio da geração de energia oriunda de fontes limpas e renováveis. Nessa agenda, o
Brasil ocupa posição destacada em função da sua liderança nas principais frentes de
negociação e da significativa participação das fontes renováveis na sua matriz
energética.
Nestes termos, as fontes renováveis de energia apresentam-se com uma
alternativa factível na busca pela estabilidade da provisão energética, embora sua
viabilização dependa de pesados esforços políticos e econômicos para que seu mercado
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possa se desenvolver. A crescente preocupação com as questões ambientais e o
crescente interesse sobre a promoção do desenvolvimento em bases sustentáveis vêm
estimulando a realização de pesquisas para aperfeiçoar a tecnologia existente para que
haja, conseqüente, redução dos custos dessas formas de geração.
Nesse contexto, a energia eólica apresenta um grande potencial de redução nas
emissões de carbono de curto e longo prazo, pois contribui para redução das emissões
dos gases de efeito estufa devido à substituição de combustíveis fósseis utilizados para
geração de energia. Embora a velocidade do vento varie regionalmente, todos os
continentes possuem áreas com potencial para geração e devido a esta distribuição, o
mercado de energia eólica tem se expandido rapidamente. Com o contínuo avanço
tecnológico as turbinas eólicas alcançaram grande evolução e após décadas de
pesquisas, hoje seu preço está cada vez menor.
A instalação de um parque eólico é mais rápida e causa menos impacto
ambiental quando comparado com a instalação de outras formas de geração energética,
mas embora apresente muitos pontos positivos, alguns pontos negativos fazem com que
os investidores vejam com certa cautela o investimento neste tipo de energia. Devido à
natureza estocástica do regime dos ventos, a energia elétrica gerada por usinas eólicas é
intermitente. Além disto, esta forma de aproveitamento energético possui controle
reduzido ou inexistente de potência elétrica gerada, uma vez que não se tem controle
sobre a fonte primária de energia, ou seja, o vento. Estas variações na potência elétrica
gerada se traduz em variações na tensão em pontos do sistema eletricamente próximos a
usina, da mesma forma que as alterações de carga elétrica do sistema devido ao
aumento e redução do consumo de energia elétrica ao longo de um período
(PAVINATTO, 2005).
Justamente pelo regime de ventos sofrer tantas variações ao longo do dia, é
necessário que seu monitoramento seja feito de modo a minimizar o máximo possível a
influência de obstáculos nas medições e um dos fatores que limitam investimentos em
empreendimentos eólicos tem sido a falta de dados consistentes e confiáveis. Apesar de
existir muitos postos de coletas de dados meteorológicos no país, atualmente faltam
estações apropriadas para monitoramento eólico voltado para geração elétrica. Uma
tentativa de contornar este problema foi a divulgação do Atlas Eólico Brasileiro (MME,
2001). Com as informações do atlas, é possível ter uma noção prévia dos locais com
maior potencial eólico para geração.
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Para a construção de um posto anemométrico, não existem regras obrigatórias
para a instalação de anemômetros de modo que não existe nenhuma padronização entre
os postos de monitoramento instalados no país. Em cada projeto são utilizados estação e
anemômetros que melhor satisfaçam a relação custo benefício e algumas vezes são
utilizados instrumentos que não possuem boa resposta para tal finalidade.
Com base em uma série histórica de 1 ano de dados ficou estabelecido que é
possível estimar o potencial de geração de um parque eólico e é baseado neste potencial
de geração que muitos projetos conseguem incentivos fiscais para sua concretização.
Quando equipamentos não adequados são utilizados para fazer este monitoramento
meteorológico, a capacidade de geração de um projeto pode se mostrar muito abaixo da
expectativa calculada previamente.
O objetivo deste trabalho é mostrar ao agente regulador responsável por avaliar
projetos de geração eólica que existem equipamentos, normas e regras de boas práticas
para monitoramento eólico voltado à geração de energia que quando não atendidos
podem mostrar projetos com excelente capacidade de geração estimada que podem se
traduzir em projetos com capacidade de geração muitos abaixo do esperado.
Para mostrar como a energia eólica vem se popularizando não só no Brasil como
em todo o mundo, o capítulo 2 traz um panorama brasileiro e mundial de como está a
exploração eólica. A cada ano, mais usinas estão sendo instaladas e, graças à queda nos
custos dos equipamentos, o investimento inicial para implantação de um parque eólico
vem se reduzindo. Estados Unidos e China continuam como os países que mais
investem na energia eólica no mundo e países Europeus como a Dinamarca se destacam
pelo aproveitamento da energia offshore. Na America Latina, o Brasil se mostra um dos
maiores incentivadores de tal exploração contando com leis específicas para
viabilização de projetos energéticos renováveis.
O capítulo 3 traz a evolução das leis brasileiras que culminaram na elaboração
do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. Tal programa
alavancou o número de empreendimentos eólicos instalados em todo o país através de
concessão de benefícios tanto durante a instalação quanto na compra da energia
produzida.
No capítulo 4 são mostrados os métodos de tratamento dos dados de velocidade
e direção do vento e como esses dados são convertidos através de cálculos em potência
gerada de modo que o empreendedor possa avaliar os riscos na implantação de seu
projeto.
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Proceder a instalação de um parque eólico requer o conhecimento específico do
regime de ventos da região. No capítulo 5 é mostrando os melhores tipos de
instrumentos para medição dos ventos, normas e regras para que as medições dos ventos
sofram a menor interferência possível dos obstáculos em torno do ponto de medição.
Apesar dos custos de implantação de geração de energia com base em recursos
renováveis ter diminuído ao longo tempo, somente esta queda nos preços não é o
suficiente para que estes projetos continuem se desenvolvendo. Incentivos
governamentais e criação de tarifas especiais para compra de energia limpa tem sido o
motivo principal para que a implantação de tais projetos seja concretizada em todo o
mundo. Para a concessão de tais incentivos é necessário que o órgão regulador não se
atenha somente à capacidade de geração de um dado projeto. Ele deve ter em mente que
para a previsão de geração é imprescindível que os dados tenham o máximo de
confiabilidade possível para que a capacidade prevista seja condizente com a
capacidade real. É neste momento que este trabalho traz auxílio, ao mostrar para o órgão
regulador que também é importante saber de que forma os dados para a estimativa de
capacidade de geração foram medidos de modo a julgar corretamente a capacidade de
geração de diferentes projetos de parques eólicos.
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2. A ENERGIA EÓLICA NO BRASIL E NO
MUNDO
2.1.

A Energia Eólica
E
no Mundo

Ao longo dos anos o mercado de energia eólica vem se tornando mais ativo em
todo o mundo. Com o incentivo à busca de novas fontes de geração de energia após a
crise do petróleo em 1970, começa-se
começa se um processo lento de inserção no mercado de
novas formas de obtenção de energia e é somente na década de 2000 que métodos
alternativos começam a ser efetivamente utilizados como forma de combate direta à
degradação ambiental causada pelo uso contínuo de combustíveis fósseis.

A energia

eólica passa a ser uma forma viável de geração de energia alternativa graças a
incentivos específicos para sua implantação.
A figura 2.1 mostra a evolução da capacidade acumulada de geração de energia
utilizando o recurso eólico na última década em todo o mundo. Observa
serva-se que em
meados da década de 2000 esta capacidade acumulada cresce de forma mais expressiva.

Figura 2.1: Capacidade
apacidade eólica acumulada instalada no mundo entre 1996 e 2009.
2009
(Fonte: GWEC, 2009)

O crescimento
rescimento verificado na figura 2.1 pode ser visto na figura 2.2 onde a taxa
de crescimento de utilização anual (relação entre a nova capacidade instalada e a
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capacidade instalada no ano anterior) da energia eólica volta a crescer a partir de 2004
após um período de queda contínua.

Figura 2.2: Taxa de crescimento de mercado mundial. (Fonte: WWEA, 2009)

Quando visto um panorama mundial, percebe-se que gradualmente a geração
eólica ganha espaço no mercado energético, embora esta não seja a realidade em todos
os países. A figura 2.3 mostra o percentual de participação mundial da geração eólica
por país, onde Estados Unidos, China, Alemanha e Espanha ganham destaque com
grande participação.

Figura 2.3: Participação da energia eólica mundial por país.
(Fonte: WWEA, 2009)
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2.1.1.

Panorama Americano

A tabela 2.1 mostra a distribuição da capacidade instalada no continente
americano em 2008 e 2009.

América do Norte

Tabela 2.1: Distribuição da Capacidade Instalada na América do Norte.
Capacidade

Capacidade

Capacidade

Taxa de

Instalada em

adicionada em

instalada em 2009

crescimento

2008 (MW)

2009 (MW)

(MW)

(%)

EUA

25.237

9.922

35.159

39,3

Canadá

2.369

950

3.319

40,1

Total

27.606

10.872

38.478

39,3

País

(Fonte: WWEA, 2009)

Os Estados Unidos possuem atualmente uma capacidade de geração eólica total
de 35.159 MW. Adicionando 9.922W à sua rede de geração no ano de 2009, o país
continua como líder mundial em capacidade geral instalada. O fortalecimento dos
projetos eólicos em meio a uma recessão econômica reflete o impacto dos incentivos
financeiros, adotado pelo Congresso americano no início de 2009. À luz da crise
financeira que teve grande impacto no país, o governo dos EUA concedeu incentivos
especiais para investimentos em fazendas eólicas e, além disso, começou no país uma
discussão e adoção de marcos legais favoráveis à energia eólica atraindo assim
investimento para o setor.
Em fevereiro de 2009, o Congresso aprovou a ação “Recuperação e
Reinvestimento Americano” (ARRA), um projeto de estímulo econômico que inclui
várias disposições destinadas a estimular o desenvolvimento da energia eólica na
conjuntura econômica adversa, tais como:

• Extensão de 3 anos da Taxa de Crédito de Produção (PTC) até 2012;
• Opção de eleger um investimento de 30% da Taxa de Crédito (ITC) no lugar do
PTC. No início era previsto que esse crédito poderia ser convertido em
subvenção para projetos que tivessem sua construção começada ou entrassem
em operação em 2009, mas esta agora foi estendido até o final de 2010;
• Créditos fiscais para novas instalações;
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• Um novo programa de empréstimo para energia renovável de $6 bilhões de
dólares.

Estes incentivos financeiros e, em especial o programa de subsídios, tem sido
muito benéfico para manter a indústria em desenvolvimento durante a crise financeira
no ano de 2009. (GWEC, 2009).
No Canadá foram adicionados 950 MWs de um total de 3.319 MWs. O Governo
de Ontário introduziu durante a Conferência Mundial de Energia Eólica de 2008, o
Green Energy Act, que representa a primeira lei da América do Norte compreendendo
tarifas para os diferentes tipos de energias renováveis, incluindo a eólica. A lei oferece
incentivos especiais para os primeiros projetos de implantação.

2.1.2.

Panorama Europeu

O setor eólico europeu é o mais ativo do mundo com uma capacidade total
instalada de mais de 76.000 MW como pode ser visto na tabela 2.2 contando com os
países de maior geração de energia eólica Alemanha e Espanha.
Alemanha se destaca como o grande produtor de energia eólica no continente
Europeu, contando com um histórico de incentivos ao desenvolvimento de novas
tecnologias de geração de energia que datam da década de 1970. DUTRA (2001)
comenta em seu trabalho que ao atrair o capital privado para o setor eólico ao invés de
contar apenas com subsídios estaduais e fundos para pesquisas e desenvolvimento, o
próprio capital privado tomou a iniciativa de desenvolver novos produtos objetivando
uma maior participação no mercado.
De acordo com GWEC (2009) na Espanha a energia eólica já representa a
terceira maior fonte de de geração de energia com uma produção de 36,2 TWh no ano
de 2009. Este valor atende 14,5% da demanda de eletricidade do país.
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Tabela 2.2: Distribuição da Capacidade Instalada na Europa.
Capacidade

Capacidade

Capacidade

Taxa de

Instalada até

adicionada em

instalada em 2009

crescimento

2008 (MW)

2009 (MW)

(MW)

(%)

Alemanha

23.897,0

1.880,0

25.777,0

7,9

Espanha

16.689,0

2.460,0

19.149,0

14,7

Itália

3.736,0

1.114,0

4.850,0

29,8

França

3.404,0

1.117,0

4.521,0

32,8

Reino Unido

3.195,0

897,0

4.092,0

28,1

Portugal

2.862,0

673,0

3.535,0

23,5

Dinamarca

3.163,0

334,0

3.497,0

10,6

Holanda

2.235,0

5,0

2.240,0

0,2

Suécia

1.066,9

512,0

1.579,0

48,0

Irlanda

1.027,0

233,0

1.260,0

22,7

Grécia

989,7

119,0

1.109,0

12,0

Áustria

994,9

0,0

995,0

0,0

Turquia

333,4

463,1

796,5

138,9

Polônia

472,0

194,0

666,0

41,1

Bélgica

383,6

171,0

555,0

44,6

Romênia

7

7

14

100

Croácia

18,3

9,6

27,8

52,9

Rússia

16,6

0

16,5

0

Eslováquia

6

0

6

0

Suíça

13,9

4

17,6

29,0

Noruega

429

2

431

0,5

Bulgária

157,5

56,7

214,2

36

Hungria

127

74

201

58,3

Rep. Checa

150

41

191

27,3

Finlândia

143

4

147

2,8

Estônia

78,3

64

142,3

81,8

Lituânia

54,4

37

91

68

Ucrânia

90

0

90

0

Luxemburgo

35,3

0

35,3

0

Letônia

26,9

1,6

28,5

5,9

Total

65.801,70

10.473,00

76.274,70

15,9

Europa

País

(Fonte: WWEA, 2009)
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Mesmo sendo o maior produtor de energia eólica no mundo, o crescimento da
capacidade instalada não é o mesmo para todos os países do continente europeu. Países
com menos tradição na exploração eólica como Ucrânia, Luxemburgo, Áustria e
Eslováquia não aumentaram sua capacidade em 2009. Enquanto países como Turquia,
Romênia e Estônia aumentaram sua capacidade em mais de 50%.
De acordo com o GWEC (2009), a indústria de turbinas dinamarquesa, alemã e
espanhola domina o mercado mundial e deve continuar seu papel de liderança nos
próximos anos embora outros países, tanto no continente asiático quanto americano,
estejam se desenvolvendo e começando a exportar a tecnologia.

2.1.3.

Exploração Offshore

A exploração eólica offshore se tornou uma saída razoável para exploração de
energia principalmente na Europa devido à falta de espaço para implantação de grandes
parques de geração. No mar, as principais vantagens são ventos de maior intensidade,
menor turbulência, maior disponibilidade de espaço e o fato de que as torres podem ser
menores devido à baixa rugosidade. O maior problema deste tipo de exploração de
acordo com ALDABÓ (2002) está no fato destes tipos de empreendimentos exigirem
custos adicionais para fundação marinha e gastos de conexão com a rede elétrica, além
de o acesso ser limitado para operação e manutenção.
Até o final do ano de 2009, parques eólicos instalados no mar eram encontrados
em doze países onde dez deles estão na Europa e algumas instalações menores na China
e Japão. A capacidade instalada total ascendia a quase 2 GW, 1,2% da capacidade eólica
mundial total.
Turbinas com capacidade de 454 MW foram adicionadas em 2009, onde a
maioria foi instalada em parques offshore na Dinamarca, Reino Unido, Alemanha,
Suécia e China. Na Dinamarca foi inaugurado o maior parque eólico offshore no Mar do
Norte. Horns Rev II possui 209 MWs de capacidade instalada. Já a China instalou o
maior parque eólico fora da Europa com 21 MW instalado próximo a Shangai.
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Tabela 2.3: Principais Países em Exploração Offshore.
País

Capacidade

Capacidade

Capacidade

Taxa de

Instalada em

adicionada em

instalada em 2009

crescimento

2008 (MW)

2009 (MW)

(MW)

(%)

574,0

104

688

18,1

Dinamarca

426,6

237

663,6

55,6

Holanda

247

0

247

0

Suécia

134

30

164

22,4

Alemanha

12

60

72

500

Bélgica

30

0

30

0

Finlândia

30

0

30

0

Irlanda

25

0

25

0

China

2

21

23

1050,00

Espanha

10

0

10

/

Noruega

0

2,3

2,3

0

Japão

1

0

1

0

Total

1.491,6

454,3

1.955,9

30,5

Países Líderes em Exploração Offshore

Reino
Unido

(Fonte: WWEA, 2009)

Na Europa, a exploração eólica offshore se destaca por dois fatores: a falta de
espaço no continente e a disponibilidade de águas rasas em sua costa. Com a turbulência
reduzida devido a existência de uma grande região plana sem rugosidade, o vento da
região marítima se torna de excelente qualidade para este tipo de exploração.
Embora a exploração offshore ainda esteja no começo, ela tem um impacto
crescente na geração de energia da Europa e espera-se atingir os 40 GW ou mais de
capacidade instalada até 2020 (meta EWEA). Em junho de 2009, um relatório da
Agência Européia de Meio Ambiente constatou que, em 2030, o potencial técnico de
energia eólica offshore seria 30.000 TWh, sete vezes maior que a demanda de
eletricidade projetada. A profundidade média dos parques eólicos offshore instalados
durante 2009 foi de 10,6 metros enquanto sua distância à costa foi de 12,8 km (GWEC,
2009).
Até o final de 2009, um total de 830 aerogeradores foram instalados e ligados
em rede em águas européias, onde 201 dessas turbinas foram instaladas em nove
parques offshore, representando um aumento de 584 MW de capacidade. Estes
aerogeradores estão distribuídos em 39 parques eólicos em nove países europeus que
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variam de 2 MW (Lely, Países Baixos, construído em 1994) até 209 MW (Horns Rev 2,
construído em 2009 na Dinamarca).
A Europa também se destaca como fabricante de turbinas voltadas para
exploração marítima contando com nove fabricantes de turbinas eólicas: Siemens,
Vestas, WinWind, Multibrid, Repower, Nordex, GE, BARD e Enercon. Dos 199
aerogeradores instalados e ligados em rede ao longo de 2009, 146 foram turbinas
fabricadas pela Siemens (2,3 MW e 3,6 MW), 37 pela Vestas (3 MW), 10 pela
WinWind (3 MW) e seis pela Multibrid (5 MW).

2.1.4.

Panorama Asiático, Australiano e Pacífico

O continente asiático apresenta uma capacidade instalada de 40,0 GW
representando 25,1% da capacidade global instalada. O continente teve a segunda maior
taxa de crescimento de todas as regiões do mundo adicionando 15,5 GW em 2009 como
pode ser visto na tabela 2.4.

Tabela 2.4: Distribuição da Capacidade Instalada na Ásia.

Países Asiáticos

País

Capacidade

Capacidade

Capacidade

Taxa de

Instalada em

adicionada em

instalada em 2009

crescimento

2008 (MW)

2009 (MW)

(MW)

(%)

China

12.210

13.800

26.010

113

Índia

9.587

1.338

10.925

14

Japão

1.880

176

2.056

9,4

Taiwan

358,2

78

436

21,8

Coréia do

278

86,4

364,4

31,1

Filipinas

25,2

8

33

31,8

Indonésia

1,2

0,2

1,4

16,7

24.340

15.487

39.826

63,6

Sul

Total

(Fonte: WWEA, 2009)

Segundo WWEA (2009), pelo quarto ano consecutivo, a China duplicou suas
instalações tornando-se número um em termos de novas instalações e número dois em
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termos de capacidade total de geração eólica com 26 GW. Para incentivar o uso de
energias renováveis em sua matriz energética, a China também introduziu em 2009, um
tarifário Feed-In1 que garante uma remuneração fixa sobre o tempo de vida de um
projeto.
Possuidora de um expressivo mercado de turbinas eólicas, a China está entre os
cinco primeiros fabricantes a nível mundial, onde sua produção se destina ao mercado
interno. Até o final de 2009, havia cerca de 80 fabricantes de turbinas eólicas. No
momento, as três maiores fabricantes nacionais de turbinas (Inovel, Goldwind e
Dongfang) possuem uma capacidade de produção combinada de 8,2 GW para um
mercado anual de 13, 8 GW (GWEC, 2009).
A Índia segue como o segundo maior mercado da Ásia com uma taxa de
crescimento de 14%, atingindo uma capacidade total de 11 GW. Outros países como
Japão (capacidade total de 2 GW), Taiwan (436 MW) e Coréia do Sul (364 MW) se
destacam como países de médio porte em termos de energia eólica.
Já a Oceania e Austrália adicionaram 555 MW no ano de 2009, atingindo uma
capacidade total de 2.388 MW como pode ser visto na tabela 2.5. A taxa de crescimento
de 30,3 representa 1,5% da capacidade mundial, muito mais que a região representa em
termos de população.

Tabela 2.5: Distribuição da Capacidade Instalada na Austrália e Oceania.
Austrália e Oceania

País

Austrália
Nova
Zelândia
Ilhas do
Pacífico
Total

Capacidade
Instalada em
2008 (MW)
1.494
325

Capacidade
adicionada em
2009 (MW)
383
171

Capacidade
instalada em 2009
(MW)
1.877
496

Taxa de
crescimento
(%)
25,6
52,6

12

0

12

0

554

2.385

30,25

1.831

(Fonte: WWEA, 2009)

1

Neste sistema de remuneração, as concessionárias são obrigadas por lei a adquirir energia produzida
pelas empresas de geração que fazem uso de fontes renováveis a um preço fixo determinado e repassar
esta energia ao consumidor final. A determinação deste valor fixo pode ser feita através de uma
porcentagem da tarifa paga pelo setor residencial, através de um valor absoluto definido em função dos
custos de cada tecnologia ou por intermédio dos custos de geração evitados pelo não uso de fontes
convencionais (Silva, 2006).
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Especialmente a Nova Zelândia, com uma capacidade instalada de 496 MW e
uma taxa de crescimento de 52,6%, apresentou um aumento significativo, enquanto a
Austrália teve um crescimento de 25,6% e uma instalação total de 1.877 MW.

2.1.5.

Panorama Africano

No continente africano, até o ano de 2009, havia uma capacidade instalada de
819 MW (menos de 0,5% da capacidade total mundial), dos quais 169 MW foram
instalados no Egito e Marrocos como pode ser visto na tabela 2.6. O continente africano
se mostra ainda atrasado no que diz respeito ao uso de energias renováveis, embora
países como Egito e Marrocos se mostrem empenhados na implantação de tal
tecnologia.

Tabela 2.6: Distribuição da Capacidade Instalada no Continente Africano

Países Africanos

País

Capacidade

Capacidade

Capacidade

Taxa de

Instalada em

adicionada em

instalada em 2009

crescimento

2008 (MW)

2009 (MW)

(MW)

(%)

Egito

390

40

430

10,3

Marrocos

124

129

253

104

Iran

82

0

82

0

Tunísia

20

0

20

0

Cabo Verde

2,8

0

2,8

0

África do Sul

21,8

0

21,8

0

Israel

6

0

6

0

Nigéria

2,2

0

2,2

0

Jordânia

1,5

0

1,5

0

650,3

169

819,3

26

Total

(Fonte: WWEA, 2009)

No Egito em 2008, o Conselho Supremo de Energia aprovou um ambicioso
plano de produzir 20% do total de eletricidade a partir de fontes renováveis até 2020
incluindo uma contribuição de 12% a partir da energia eólica. Esse plano implica na
instalação de parques eólicos com mais de 7.200 MW de capacidade ligados à rede.
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Para atingir esta meta o governo egípcio destinou 7.600 quilômetros quadrados de terras
do deserto para a implantação de futuros parques eólicos (GWEC, 2009).
No caso de Marrocos, a meta do Programa Nacional para o Desenvolvimento
das Energias Renováveis e Eficiência Energética (PNDEREE) é aumentar em até 18% a
contribuição das energias renováveis até 2012. Isso implica no desenvolvimento de
novos projetos eólicos que adicionarão cerca de 1.564 MW à rede existente. Além disso,
o governo marroquino lançou a iniciativa chamada "EnergiPro" que encoraja as
indústrias a reduzirem seus custos de produção produzindo sua própria energia. Com
esta iniciativa, a autoridade elétrica nacional assegura a entrada de toda a energia na
rede e a compra do excesso de eletricidade produzido e não consumido pelos produtores
(GWEC, 2009).
Tendo em vista que a grande maioria da população africana não tem acesso a
eletricidade, pequenos e descentralizados sistemas eólicos autônomos de energia
combinados com outras fontes de energia renovável terá um desempenho fundamental
na eletrificação de grande parte dos países. Este processo de implantação de tecnologia
para a eletrificação rural ainda está em fase inicial e conta como fator limitante à sua
expansão a falta de know-how e recursos financeiros.

2.1.6.

Panorama Latino Americano

Com um aumento de 179,3% em relação à 2008, a América Latina apresentou a
maior taxa de crescimento de todas as regiões do mundo e alcançou uma capacidade
total de 1.337,7 MW como pode ser visto na tabela 2.7. Este desenvolvimento, após
vários anos de estagnação, se deve principalmente a dois maiores mercados, o Brasil
(apresentando aumento de 77,4%, total de 600 MW) e México (372,9%, 402 MW).

Tabela 2.7: Distribuição da Capacidade Instalada na América Latina.

Americanos

Países Latino

País

Capacidade

Capacidade

Capacidade

Taxa de

Instalada em

adicionada em

instalada em 2009

crescimento

2008 (MW)

2009 (MW)

(MW)

(%)

Brasil

338,5

261,5

600

77,4

México

85

317

402

372,9
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Costa Rica

74

49,5

123

66,9

Chile

20,1

58

78

288,6

Nicarágua

0

40

40

Novo

Argentina

29,8

0

29,8

0

Uruguai

20,5

0

20,5

0

Colômbia

19,5

0

19,5

0

Guiana

13,5

0

13,5

0

Cuba

7,2

0

7,2

0

Equador

4

0

2,5

0

I. Malvinas

1

0

1

0

Peru

0,7

0

0,7

0

Total

613,8

726

1.337,7

179,3

(Fonte; WWEA,2009)

O México oferece condições que são consideradas, de acordo com a Comissão
Federal de Energia, entre as melhores da América Latina, especialmente na área de "La
Ventosa", Oaxaca (7.000 MW) com fator de capacidade acima da média de 40%. O
Ministério de Energia (SENER) Mexicano estimou que um total de 40.000 MW podem
ser desenvolvidos no país. Apesar de seu grande potencial, o desenvolvimento do setor
tem sido lento devido a falta de incentivos financeiros, problemas com o atual quadro
regulamentar e falta de políticas para encorajar o uso da energia eólica. No entanto, em
2009, novas leis e regulamentos foram introduzidos para estimular o desenvolvimento
de energias renováveis e mais de 560 MW em projetos eólicos estão atualmente em
construção (GWEC, 2009).

2.2.

A Energia Eólica no Brasil

Por ter a disposição bacias hidrográficas de grande volume, o Brasil ficou
conhecido como uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. De acordo com o
Balanço Energético Nacional (2010) 76,9% de toda a energia elétrica fornecida é
suprida pelas usinas hidrelétricas.
Historicamente, o Brasil sempre dependeu de seus abundantes recursos
hidrelétricos para geração de energia e de usinas de energia térmica a gás para fins de
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confiabilidade do sistema. No entanto, a adição de grandes hidrelétricas e usinas
térmicas tem sido problemático. Há um crescente interesse no Brasil para desenvolver
novas fontes de energia renováveis e a excelente complementaridade sazonal entre
energia eólica e hídrica está ganhando maior aceitação (GWEC, 2009).
Quando se fala em energia eólica, o Brasil se destaca como um dos maiores
produtores latino americanos. O regime de ventos no país possui características únicas
que tornam a exploração da energia atraente. Os ventos sopram com maior velocidade,
duas vezes superior à média mundial, e com maior persistência, com volatilidade de 5%
(oscilação da velocidade), o que dá maior previsibilidade ao volume a ser produzido
segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Além disso, como a
velocidade costuma ser maior em períodos de estiagem, é possível operar as usinas
eólicas em sistema complementar com as usinas hidrelétricas, de forma a preservar a
água dos reservatórios em períodos de poucas chuvas.
A figura 2.4 mostra que as regiões com maior potencial medido são Nordeste,
principalmente no litoral (75 GW); Sudeste, particularmente no Vale do Jequitinhonha
(29,7 GW); e Sul (22,8 GW), região em que está instalado o maior parque eólico do
país, o de Osório, no Rio Grande do Sul, com 150 MW de potência. Apesar do país ter
um regime de vento que permita a exploração em grande escala, o vento é utilizado
principalmente para produzir energia mecânica utilizada no bombeamento de água na
irrigação (ANEEL, 2008).

Figura 2.4: Potencial Eólico Brasileiro. (Fonte: ANEEL, 2008)
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Como pode ser visto na figura 2.5, a energia eólica ainda tem uma participação
muito pequena na oferta interna de energia elétrica quando comparada a outras fontes
com uma participação de apenas 0,2%. Mesmo com uma participação pequena, ao
longo da última década o país viveu um crescimento na geração de energia eólica
principalmente após o ano de 2006, quando a produção passou de 53 GWh para 342
GWh chegando em 2009 com uma produção de 1.238 GWh, como pode ser visto na
figura 2.6.

Figura 2.5: Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte. (Fonte: MME, 2010)

Figura 2.6: Geração Eólica Total na Última Década. (Fonte: MME, 2010)

Segundo o Banco de Informações da Geração (BIG), da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), o parque eólico nacional cresceu 187,8 MW, alcançando
602.284 kW ao final de 2009, em decorrência da inauguração de três parques eólicos,
todos no estado do Ceará (MME, 2010).
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De acordo com o BIG, existiam no país até março de 2011 51 empreendimentos
eólicos com potência outorgada de 928.986,20 kW (representando 0,76% da capacidade
instalada total) e 18 estão em construção.

Tabela 2.8: Usinas Eólicas Instaladas no País até Março de 2011.
USINA
Eólica de Prainha
Eólica de Taíba
Eólio - Elétrica de Palmas
Eólica de Fernando de Noronha
Parque Eólico de Beberibe
Mucuripe
RN 15 - Rio do Fogo
Praia do Morgado
Volta do Rio
Alegria I
Pirauá
Eólica de Bom Jardim
Foz do Rio Choró
Praia Formosa
Eólica Olinda
Eólica Canoa Quebrada
Lagoa do Mato
Parque Eólico do Horizonte
Eólica Icaraizinho
Eólica Paracuru
Eólica Praias de Parajuru
Gargaú
Pedra do Sal
Parque Eólico Enacel
Macau
Canoa Quebrada
Eólica Água Doce
Parque Eólico de Osório
Parque Eólico Sangradouro
Parque Eólico de Palmares
Taíba Albatroz
Parque Eólico dos Índios
Bons Ventos
Xavante
Mandacaru
Santa Maria
Gravatá Fruitrade
Millennium
Vitória
Presidente
Camurim
Albatroz
Coelhos I
Coelhos III
Atlântica
Caravela
Coelhos II
Coelhos IV
Mataraca

POTÊNCIA
OUTORGADA (kW)
10.000
5.000
2.500
225
25.600
2.400
49.300
28.800
42.000
51.000
4.950
600
25.200
105.000
225
10.500
3.230
4.800
54.600
23.400
28.800
28.050
18.000
31.500
1.800
57.000
9.000
50.000
50.000
8.000
16.500
50.000
50.000
4.950
4.950
4.950
4.950
10.200
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500

MUNICÍPIO
Aquiraz - CE
São Gonçalo do Amarante - CE
São Gonçalo do Amarante - CE
Fernando de Noronha - PE
Beberibe - CE
Fortaleza - CE
Rio do Fogo - RN
Acaraú - CE
Acaraú - CE
Guamaré - RN
Macaparana - PE
Bom Jardim da Serra - SC
Beberibe - CE
Camocim - CE
Olinda - PE
Aracati - CE
Aracati - CE
Água Doce - SC
Amontada - CE
Paracuru - CE
Beberibe - CE
São Francisco do Itabapoana - RJ
Parnaíba - PI
Aracati - CE
Macau - RN
Aracati - CE
Água Doce - SC
Osório - RS
Osório - RS
Palmares do Sul - RS
São Gonçalo do Amarante - CE
Osório - RS
Aracati - CE
Pombos - PE
Gravatá - PE
Gravatá - PE
Gravatá - PE
Mataraca - PB
Mataraca - PB
Mataraca - PB
Mataraca - PB
Mataraca - PB
Mataraca - PB
Mataraca - PB
Mataraca - PB
Mataraca - PB
Mataraca - PB
Mataraca - PB
Mataraca - PB
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Alhandra
IMT
Total: 51 Usinas

2.100
2,20

Alhandra - PB
Curitiba - PR
Potência Total: 928.986,20 kW

(Fonte: ANEEL)

Este quadro é resultado tanto da forma como esses parques se desenvolveram
quanto da adesão do país à tendência de expansão das eólicas. Até a inauguração em
2006 das três plantas de Osório, todos os projetos implementados foram de pequeno
porte. Os Parques Eólicos Osório, Sangradouro e dos Índios, que compõem o
empreendimento de Osório, possuem, individualmente, 25 turbinas com potência de 2
MW (o que totaliza a potência de 50 MW por parque), 70 metros de diâmetro e 100 de
altura. Os projetos construídos anteriormente foram, no entanto, todos de pequeno porte
e experimentais (ANEEL, 2008).
Além do número de unidades, a potência dos parques instalados recentemente
também aumentou. O que travou o processo de expansão do mercado eólico foi o alto
custo de equipamentos para geração de energia, uma vez que por não ter uma indústria
voltada para este mercado no país, todo o equipamento necessário era importado.

2.2.1.

Histórico das Medições de Vento no Brasil

Sendo o Brasil um país com uma área de 8.514.215 km2, onde partes de seu
território se encontram espalhados nos mais variados tipos de clima e regimes sinóticos,
não é de se espantar que o regime de ventos varie de região para região. Um
significativo problema encontrado no Brasil, em termos de aproveitamento do seu
potencial eólico, sempre esteve referido à ausência total de medições de vento com
qualidade suficiente para uso em projetos eólio-elétricos (SILVA, 2005).
Os primeiros anemógrafos computadorizados e sensores especiais para energia
eólica foram instalados no Ceará e em Fernando de Noronha (PE), no início dos anos
1990. Os resultados dessas medições possibilitaram a determinação do potencial eólico
local e a instalação das primeiras turbinas eólicas do Brasil. Em 1992 foi instalada a
primeira turbina, em Fernando de Noronha que possuía gerador com potência de 75 kW,
rotor de 17 metros de diâmetro e torre de 23 metros de altura.
Embora ainda haja divergências entre especialistas e instituições na estimativa
do potencial eólico brasileiro, vários estudos indicam valores extremamente
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consideráveis (ANEEL, 2008). Estudos para levantamento do potencial eólico do país
são feitos desde 1970 e o que inicialmente, mesmo sem o aparato tecnológico para a
realização desses estudos e pontos de medição de vento, já se revelava ser um país com
grande capacidade geradora, após os avanços tecnológicos e a inserção de novos pontos
de medição eólicos só confirmaram tal expectativa.
De acordo com o atlas do potencial eólico brasileiro, na década de 1970 e 1980,
diversos estudos preliminares iniciaram o processo do levantamento do potencial eólico
nacional. Em 1976-77, a análise de dados de vento medidos em aeroportos brasileiros
foi realizada no Instituto de Atividades Espaciais, no Centro Técnico Aeroespacial,
IAE/CTA onde o litoral da região nordeste e Fernando de Noronha se mostraram
promissores para a realização de projetos-piloto para geração de energia eólio-elétrica.
Várias entidades governamentais começaram a se unir para por em prática os
primeiros estudos para identificação do potencial eólico do país. Em 1987, a CHESF –
Companhia Hidroelétrica do São Francisco finalizou um inventário do potencial eólico
da região Nordeste, realizado a partir de processamento/análise de registros
anemográficos para um período de 5 anos (1977-1981) de 81 estações a 10m de altura,
pertencentes à Rede Meteorológica do Nordeste – SUDENE, onde as maiores
velocidades médias anuais foram de 5,5m/s e 4,3m/s, para Macau, RN e Caetité, BA,
respectivamente.
Ainda na década de 1980, a ELETROBRÁS e a Fundação Padre Leonel Franca
realizaram um extenso estudo meteorológico que incluiu o processamento de dados de
389 estações anemométricas com anemômetros a 10 metros altura, existentes em todo o
território nacional, relacionadas na tabela 2.9:

Tabela 2.9: Estações Meteorológicas Consideradas na Elaboração do Atlas
Potencial Eólico Nacional.
INSTITUIÇÃO
Instituto Nacional de Meteorologia
Ministério da Aeronáutica
CEMIG
ELETROBRÁS
PETROBRAS
COPEL

N° DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS
319
51
10
2
2
2

(Fonte: MME, 2001)

O “Atlas do Potencial Eólico Nacional”, resultante desse trabalho, indicou a
tendência a velocidades maiores de vento no litoral brasileiro e também em áreas do
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interior favorecidas por relevo e baixa rugosidade. O mapeamento por isolinhas das
velocidades médias a 10 metros de altura também possibilitou identificar locais com
médias anuais entre 5m/s e 6m/s.
Como estes primeiros estudos levavam em consideração a medição de ventos
feita por estações meteorológicas, ou seja, a 10 metros de altura, estes estudos não se
mostraram apropriados para a geração de energia eólica, pois seria necessária a medição
de ventos em níveis mais altos. Metodologias para a correção e extrapolação desses
dados para alturas desejadas ainda não se achavam disponíveis na época e mesmo que
existisse, aplicá-las ao território brasileiro em toda a sua extensão possivelmente
implicaria custos e prazos excessivos, além de grandes margens de incerteza nos
resultados (MME, 2001).
Somente na década de 90 iniciaram-se medições específicas para inventários de
potencial eólico em torres de maior altura instaladas em locais especificamente
selecionados em diversas regiões do Brasil: litoral do Ceará e Estados da Bahia, Minas
Gerais e Paraná.
Em 1998, O Centro Brasileiro de Energia Eólica (CBEE), da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) publicou a primeira versão do Atlas Eólico da Região
Nordeste. Este projeto, que contou com o apoio da ANEEL e do Ministério de Ciência e
Tecnologia – MCT resultou no Panorama do Potencial Eólico no Brasil que pode ser
visto na figura 2.7:

Figura 2.7: Velocidade Média Anual do Vento a 50 Metros de Altura.
(Fonte: Feitosa et al, 2003)

24

A figura 2.7 mostra a distribuição de ventos em 5 condições de topografia
existentes no país (Zona costeira, campo aberto, mata, morro e montanha) classificandoo em classe de energia, onde 1 representa pouco ou nenhum potencial para exploração e
4 representa áreas com grande potencial de exploração energético. Esta figura já
demonstra a grande vocação do litoral nordestino para a exploração da energia eólica.
Com alguns estudos de levantamento eólico bem sucedidos, o Centro de
Referência para Energia Solar e Eólica – CRESESB/CEPEL publicou outro importante
estudo que é referência em estudos de potencial eólico: Atlas do Potencial Eólico
Brasileiro (MME, 2001). Nesse estudo estimou-se um potencial eólico brasileiro da
ordem de 143 GW.
O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro foi feito utilizando um software
específico para modelagem do regime de ventos chamado de MesoMap que realiza
simulações a partir de uma banco de dados. Este modelo de mesoescala foi escolhido
por obter representatividade para grandes áreas continentais sem a necessidade de dados
anemométricos de superfície efetivamente medidos, modelar importantes fenômenos
meteorológicos não considerados em modelos mais simplificados de escoamento de
ventos e por simular diretamente os regimes de vento de longo prazo, diminuindo a
incerteza intrínseca de ajustes climatológicos baseados em correlações de registros de
vento de curto e longo prazos obtidos por medições em superfície (MME, 2001).
Para realizar estas simulações, o software levou em consideração a rugosidade
do solo incluindo a vegetação presente e seus diversos usos, interações térmicas entre
superfície e atmosfera e efeitos causados pela presença de vapor d’água. As simulações
contaram com dados coleados entre 1983 e 1999 dos mais diversos tipos como
informações de reanálises, radiossondagens, bóias oceanográficas e estações
meteorológicas.
O Atlas é um forte indicativo da existência ou não de ventos, entretanto ele pode
conter erros em algumas regiões. Em média o Atlas apresenta um erro que varia de 10 a
15% em velocidade, o que incorre em um erro de 20 a 35%, em média, na energia
(SILVA, 2006).
O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro revela que o país tem um potencial
estimado de 143,5 GW, para ventos médios anuais iguais ou superiores a 7,0 m/s,
disponibilizando uma geração anual estimada de 272,2 TWh/ano, sendo necessária para
isso a utilização de uma área de 71.735 km2 (0,8% do território nacional). Esta projeção
toma como base uma densidade média de ocupação de terreno de 2 MW/ km2 e as
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curvas de desempenho de turbinas a uma altura de 50 metros. A tabela 2.10 apresenta o
potencial eólico elétrico estimado, por faixa de velocidade, apresentando a potência e a
energia possível de ser disponibilizada por anos para cada faixa de velocidade adotada,
bem como os mesmos valores de forma cumulativa. Já a figura 2.8 mostra o mapa de
distribuição de vento por região geográfica, a potência e a energia elétrica a ser
disponibilizada para um valor anual médio de vento igual ou superior a 7,0 m/s (MME,
2001).

Tabela 2.10: Potencial Eólico-Elétrico Estimado do Brasil.

(Fonte: MME, 2001)
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Figura 2.8: Potencial Eólico Estimado para Vento Médio Anual Igual ou Superior a 7
m/s. (Fonte: MME, 2001)

A região norte se destaca por ser a maior região em área do país com
3.659.637,9 m2 de acordo com o IBGE. Esta região está situada entre o Maciço das
Guianas (ao norte), o Planalto Central (ao sul), a Cordilheira dos Andes (a oeste) e o
Oceano Atlântico (a nordeste) predominando o clima equatorial.
Como pode ser visto na figura 2.8, a região apresenta uma das menores
capacidades para produção de energia eólica. Segundo o Atlas, a velocidade média
anual na região da bacia Amazônica ocidental e central a 50 metros de altura são
inferiores a 3,5m/s. O escoamento atmosférico predominante de leste (alísios) sobre
essa região é bastante reduzido pelo atrito causado pela presença da floresta e pelos
gradientes fracos de pressão associados à zona difusa de baixas pressões centrada nessa
região da Bacia Amazônica.
Levando-se em consideração o vento acima da camada de atrito as velocidades
crescem expressivamente chegando a ventos médios anuais de 8m/s a 10m/s. Essa faixa
de altas velocidades torna-se uma fonte de energia eólica para as áreas mais elevadas
que ocorrem no extremo norte da Bacia Amazônica na região da Serra Pacaraima, em
Roraima, ao longo da fronteira Brasil-Venezuela como pode ser visto na figura 2.9.
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Figura 2.9: Potencial Eólico Elétrico para a Região Norte. (Fonte: MME, 2001)

Entretanto, excetuando-se essa área isolada e única na região, os ventos nessa
grande área da Bacia Amazônica são bastante fracos. Na faixa litorânea da Amazônia,
em especial nos Estados do Amapá e Pará são encontradas velocidades de ventos bem
elevadas.
Com área de 924.935 Km2 e localizada na borda oriental da América do Sul, a
região sudeste do país se encontra em uma posição ímpar. Do ponto de vista climático
possui fluxo considerável de energia ao longo do ano, distribuição irregular de
precipitação no tempo e espaço, elevada evaporação em setores mais ao norte e
continentais, e participação importante de condições anticiclonais, contribuindo para
que a região sudeste, mais do que qualquer outra do país, apresente variada gama de
regimes climáticos, que vão do tropical ao Subtropical (CAVALCANTI et al, 2009).
As características climáticas da região sudeste refletem a situação do
escoamento atmosférico médio, condições oceânicas vizinhas e a atuação dos centros de
ação e perturbações gerais, que influenciam a penetração dos sistemas atmosféricos.
Atuam na área distintos mecanismos, com invasão de sistemas mais frios, que
contrastam com o domínio de massas de ar mais quentes (CAVALCANTI et al, 2009).
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Particularmente em seu setor mais meridional, a região experimenta valores mais
altos de pressão atmosférica e gradientes mais importantes, que originam ventos mais
fortes durante o domínio do sistema polar, cuja orientação faz com que a principal
componente de ventos nessa situação seja de sul-sudeste.
De acordo com NIMER (1989), os ventos associados às atividades frontais
relacionadas com a passagem de massas polares atingem de 2,5 a 5 m/s e são
classificados como ventos fracos. Conforme pode ser visto na figura 2.10, a região
sudeste apresenta ventos com velocidades acima de 7 m/s em regiões no litoral do Rio
de Janeiro e Espírito Santo e norte de Minas Gerais. Já no estado de São Paulo os ventos
apresentam velocidades entre 6 e 7 m/s em regiões mais espalhadas dentro do território.

Figura 2.10: Potencial Eólico Elétrico para a Região Sudeste. (Fonte: MME, 2001)

Na região sul registra-se ventos com velocidades médias anuais de 5,5m/s a
6,5m/s sobre grandes áreas da região. Os ventos mais intensos estão entre 7m/s e 8m/s e
ocorrem nas porções montanhosas, bem como em planaltos de baixa rugosidade. Outra
área com velocidades superiores a 7m/s encontra-se ao longo do litoral sul, onde os
ventos predominantes leste-nordeste são acentuados pela persistente ação diurna das
brisas marinhas conforme pode ser visto na figura 2.11.
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O Atlas eólico do Rio Grande do Sul, publicado em 2002 indica um potencial
estimado “onshore” de 15,8 GW, para áreas com ventos iguais ou superiores a 7,0 m/s,
na altura de 50 m e fator de capacidade de 29%, possibilitando a geração de 41.69
TWh/ano, para uma área útil de 10.558 km2 (3,7 % do território). Para aproveitamentos
a 75 metros de altura, o Atlas indica um potencial que alcança 54,43 GW, e 31,90
TWh/ano de energia produzida em uma área 36.284 km2 (12,9 % do território) (SILVA,
2006).

Figura 2.11: Potencial Eólico Elétrico para a Região Sul. (Fonte: MME, 2001)

A velocidade média anual na região centro oeste situa-se geralmente entre 4m/s
e 6m/s. O que contribui para aumentar a velocidade dos ventos na região é o efeito de
compressão vertical do escoamento ao transpor as elevações fazendo com que na região
do Mato Grosso do Sul as velocidades médias anuais aproximem-se de 7m/s.
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Figura 2.12: Potencial Eólico Elétrico para a Região Centro Oeste. (Fonte: MME, 2001)

Segundo o GWEC (2009), a região nordeste, em particular os estados de Ceará,
Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, é a região com o melhor potencial eólico do
País. Esta região se destaca devido a qualidade de seus ventos que possuem como
características soprarem com uma velocidade constante durante todo o ano e por não
haver grande variação em sua direção.
O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro explica que na região norte/nordeste, os
ventos são controlados primariamente pelos alísios de leste e brisas terrestres e
marinhas. Essa combinação das brisas diurnas com os alísios de leste resulta em ventos
médios anuais entre 6m/s a 9m/s no litoral do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do
Norte.
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Figura 2.13: Potencial Eólico Elétrico para a Região Nordeste. (Fonte: MME, 2001)

Apresentando localização geográfica privilegiada (dentro da Zona de
Convergência Intertropical), além de contar com revelo favorável (plano e de baixa
rugosidade) e regime de ventos constante, com velocidade média entre 5 e 9 m/s, o
Ceará coloca-se como uma das regiões do Brasil com melhores condições para o
aproveitamento da energia eólica. A uma altura de 70 metros e com velocidade do vento
acima de 7 m/s, o Estado do Ceará detém, um potencial eólico estimado em torno de
25.000 MW, o que corresponde a 2,3 vezes a atual capacidade instalada da Companhia
Hidroelétrica do São Francisco Chesf (SEINFRA, 2008).

2.3.

Considerações do Capítulo

Atualmente, em diversos países, com o avanço tecnológico, ganhos de economia
de escala e subsídios concedidos pelos governos, a energia eólica tem se tornado cada
vez mais atrativa. Podem ser citados três motivos pelos quais as empresas de geração de
energia elétrica estão investindo não somente em parques eólicos, mas também em
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outros projetos de fontes alternativas (biomassa, PCH, solar e co-geração): (1)
Recebimento de subsídios; (2) Marketing por estarem investindo em fontes renováveis
visando o bem comum e contribuindo na preservação do meio ambiente; e (3) Porque
são obrigadas pelo governo do seu país a contribuir na diversificação da matriz
energética (SILVA, 2006).
Ao longo deste capítulo foi descrito como a energia eólica se desenvolveu ao
longo da última década tanto no Brasil quanto no mundo. Países Europeus que já
contam com uma experiência de alguns anos neste tipo de exploração tiveram mais um
ano de aumento expressivo em seus parques eólicos adicionando 10.474 MW
provenientes de turbinas eólicas à sua rede. Por falta de espaço, ausência de grandes
corpos d’água que impossibilitam a implantação de grandes usinas hidrelétricas, a
Europa se destaca como um continente que incentiva o uso de energias alternativas e
conta com grande know how na exploração offshore graças a presença de águas rasas em
sua costa.
Apesar de não possuir grande experiência na exploração de energia eólica,
países africanos também têm aumentado a participação deste tipo de energia em sua
rede. Com grande dificuldade financeira e incentivos deficientes para desenvolvimento
do setor, aos poucos e a passos muito curtos a implantação da energia se desenvolve no
continente.
Já na Ásia, a China desponta como uma das maiores potências na exploração
eólica fora da Europa com uma capacidade de geração de 26 GW. Conhecida como uma
das matrizes mais sujas do mundo devido ao enorme uso de usinas termelétricas a
carvão, a China vem investindo cada vez mais não somente a instalação de parques
eólicos como também o desenvolvimento de uma indústria de aerogeradores que atenda
a sua demanda.
Como um dos países mais atingidos pela crise financeira, os EUA não se
deixaram abater e continuaram a investir no setor eólico acrescentando 9.922 MW á sua
rede.
O Brasil ganha destaque possuindo o maior parque eólico da América Latina
com capacidade instalada de mais de 928 MW. Com um regime de ventos favorável à
exploração eólica, o Brasil, principalmente na região nordeste, apresenta ventos que
sopram com boa velocidade durante todas as estações do ano e com pequena variação
de direção.
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Tendo como principal fonte de geração de eletricidade a usinas hidrelétricas, o
país, no início da década de 2000, registrou uma crise de abastecimento creditada ao
descompasso entre o crescimento da demanda e oferta onde se verificou que o modelo
de mercado adotado á época não garantiu os investimentos necessários a expansão do
sistema no mesmo ritmo do exigido pelo crescimento da demanda (SILVA, 2006).
Como alternativa foi estabelecido no país um ambiente propicio a diversificação de sua
matriz energética incentivando a adoção de outras tecnologias de geração de energia,
com destaque para a energia eólica.
No Brasil, o que se tem notado é que a energia eólica é uma grande parceira da
energia hidrelétrica, uma vez que nos períodos onde o volume de chuva é reduzido
existe um aumento da velocidade do vento. Este fato torna a energia eólica uma boa
forma de complementar a energia hidrelétrica nos períodos mais secos do ano.
Apesar de um grande potencial disponível para exploração em grande escala, o
que se verifica no país é que as instalações eólicas estão presentes para exploração em
escala pequena principalmente para bombeamento de água. Para incentivar a
implantação de grandes fazendas geradoras, o governo vem subsidiando a implantação
deste tipo de energia. No capítulo a seguir será mostrado como o Brasil evoluiu em
termos políticos para diversificar sua matriz energética, ser menos dependente do
regime chuvoso e ganhar mais espaço como produtor de energia eólica.
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3. INVESTIMENTOS EM ENERGIA EÓLICA
NO BRASIL
3.1. Investimentos em Energia Eólica no Brasil
antes do PROINFA

Antes da entrada em vigor do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica (PROINFA) que possibilitou a disseminação de projetos para geração
de energia no país em bases renováveis não convencionais, um conjunto de leis norteava
o setor elétrico brasileiro dando-lhe regras e prazos de execução de projeto, instituindo
atores e mostrando como cada um deveria se comportar no cenário energético.
Três leis fundamentais conduziam o setor elétrico brasileiro: a Lei nº 8.987, de
13 de fevereiro de 1995 - que versa sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos, a Lei n° 9.074/1995, de 07 de julho de 1995
(regulamentada posteriormente pelo Decreto 2003, de 10 de outubro de 1996), que
estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços
públicos e a Lei n° 9.427 de 26 de dezembro de 1998 que criou a Agência Nacional de
Energia Elétrica. Esse conjunto de leis criou uma série de oportunidades de mercado
tornando possível a criação de ferramentas legais que pudessem implantar uma cultura
de projetos sustentáveis na geração de energia.
A Lei n° 9.074 instituiu a figura do produtor independente de energia elétrica
que segundo o texto da própria lei é a pessoa jurídica ou empresas reunidas em
consórcio que recebam concessão ou autorização do poder concedente, para produzir
energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua
conta e risco. Este produtor estava autorizado por lei a vender sua energia para os
seguintes consumidores:

I - concessionário de serviço público de energia elétrica;
II - consumidor de energia elétrica, nas condições estabelecidas nos artigos 15 e 16 da
lei;
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III - consumidores de energia elétrica integrantes de complexo industrial ou comercial,
aos quais o produtor independente também forneça vapor oriundo de processo de cogeração;
IV - conjunto de consumidores de energia elétrica, independentemente de tensão e
carga, nas condições previamente ajustadas com o concessionário local de distribuição;
V - qualquer consumidor que demonstre ao poder concedente não ter o concessionário
local lhe assegurado o fornecimento no prazo de até cento e oitenta dias contado da
respectiva solicitação.

Os consumidores (denominados de “consumidores livres”) com carga igual ou
maior que 10.000 kW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV, tinham agora
com esta lei, a opção de contratar no todo ou em parte a produção do produtor
independente.
Em setembro de 1996, foi publicado o Decreto n° 2003/1996 regulamentando a
Lei 9.074 e trazendo também regras para comercialização da energia produzida pelo
produtor independente. Além de definir tais regras, o decreto também cria uma nova
figura no setor elétrico, o autoprodutor de energia. Esta nova figura tem como definição
a pessoa física ou jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão
ou autorização para produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo.
A Lei 9.074 e o Decreto 2.003 também definiram outros termos do comércio da
energia como a opção de compra por parte dos consumidores e prorrogação de
concessões para sua exploração. Embora criada regras para controle do mercado
energético, não existia ainda um órgão ou entidade que fiscalizasse as transações
comerciais nem o setor elétrico de um modo geral. Eis então que em Dezembro de 1998
foi publicada a Lei 9.027 instituindo a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
e disciplinando o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica.
A ANEEL, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e
Energia tem a finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do
governo federal conforme escrito na própria lei.
A partir de junho de 2007, com a publicação da Lei 11.488, foi incorporada à
Lei 9.027, parágrafo concedendo incentivo aos empreendimentos hidroelétricos com
potência igual ou inferior a 1.000 kW e para aqueles com base em fontes solar, eólica,

36

biomassa e co-geração qualificada, cuja potência injetada nos sistemas de transmissão
ou distribuição seja menor ou igual a 30.000 kW.
No entanto, diante da situação em que se encontrava o setor elétrico brasileiro, a
Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica2 – GCE na tentativa de amenizar os
impactos da crise de abastecimento decorrente do delicado quadro hidrológico, instituiu
em 5 de julho de 2001 o Programa Emergencial de Energia Eólica – PROEÓLICA –
Resolução n° 24, da Câmara, com o objetivo de agregar ao sistema elétrico nacional
1.050 MW de energia eólica até o final de 2003.
Os principais benefícios previstos no PROEÓLICA – não regulamentados até
janeiro de 2002 – eram a garantia de compra da energia gerada por um prazo mínimo de
15 anos e preços baseados no valor normativo estabelecido pela ANEEL (Resolução n°
22, de fevereiro de 2001). Estava assegurada a compra pela ELETROBRÁS da energia
produzida pelas usinas eólicas que entrassem em operação até dezembro de 2003.
Esta foi a primeira tentativa específica de tentar introduzir no país a tecnologia
eólica para suprimento de energia. No próprio texto da resolução estava claro o caráter
tanto de desenvolvimento econômico, social e energético quanto a relação de
complementaridade com o regime hídrico do país conforme descrito no artigo 1° itens II
e III:

II - promover o aproveitamento da fonte eólica de energia, como
alternativa de desenvolvimento energético, econômico, social e
ambiental;

III - promover a complementaridade sazonal com os fluxos
hidrológicos nos reservatórios do sistema interligado nacional.

Este decreto representou um grande esforço na implantação de um mercado
interno viável para a comercialização de energia eólica, no entanto não surtiu o efeito
desejado já que não houve nenhum projeto implantado no âmbito do PROEOLICA.
Segundo DUTRA (2001), um dos fatores que contribuiu para tanto, explica-se pelo
pequeno período entre o lançamento do programa (em julho de 2001) e os breves prazos
2

Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica – Criada pelo governo Federal em maio de 2001, tinha
como objetivo propor e implementar medidas emergenciais face a crítica situação hidrológica, visando
compatibilizar demanda e oferta de energia elétrica, de forma a evitar interrupções intempestivas ou
imprevistas do suprimento de energia elétrica (DOU, 2001).
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de habilitação para os agentes conseguirem os benefícios associados aos índices dos
valores de compra. Além disso, não houve uma regulamentação do programa que
apresentasse uma consistente definição e clareza aos agentes dos benefícios do
PROEÓLICA.
Embora sem leis e decretos que regulamentassem a implantação de parques
eólicos de grande geração e que dessem apoio à entrada da nova tecnologia do país,
alguns projetos entraram em funcionamento antes mesmo do PROEÓLICA e continuam
gerando energia até o momento. Como exemplo de parques que entraram em
funcionamento sem incentivos fiscais pode-se citar o parque do arquipélago de
Fernando de Noronha, um dos mais antigos empreendimentos do país instalado em
junho de 1992 com capacidade de geração inicial de 75 kW e a central eólica de Taíba,
instalada no Ceará e em operação desde janeiro de 1999 com capacidade de geração de
5 MW sendo o primeiro empreendimento de produção independente do país.
Múltiplos instrumentos normativos e arranjos institucionais têm sido
estruturados em diversas regiões do mundo, objetivando o desenvolvimento e a
afirmação de um estável mercado de energia eólica, uma vez que há um consenso
internacional de que tal tecnologia encontra-se em um estágio de pouca competitividade
com as tecnologias convencionais de geração de eletricidade, face aos seus custos de
produção relativamente elevados, quando comparados os mesmos custos apresentados
pelas tecnologias convencionais (SILVA, 2006).
Diante de alguns empreendimentos eólicos bem sucedidos e um programa de
incentivo à fonte eólica que já delineava uma nova perspectiva para o setor, o Brasil já
estava maduro o suficiente para implantar um instrumento que realmente incentivasse as
usinas eólicas de maior capacidade a entrar em operação e que uma indústria eólica se
implantasse no território brasileiro. É neste contexto que surge o PROINFA.

3.2. Investimentos em Energia Eólica no Brasil
após o PROINFA
O interesse em fontes alternativas para geração de energia elétrica no Brasil
iniciou-se nos primórdios da década de noventa, especificamente após a Reunião das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizado na cidade do Rio de Janeiro em 1992
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– ECO 92. Parcerias e acordos firmados entre os Estados Unidos e a Alemanha
viabilizaram projetos voltados para fontes alternativas de energia (DUTRA, 2007).
A crise no abastecimento elétrico nacional creditada ao aumento na demanda
sem o efetivo investimento na construção de novas usinas geradoras afetou
negativamente o setor elétrico fazendo com que o governo passasse a se preocupar em
diversificar a matriz energética, já que o contínuo crescimento econômico demandava
também um grande crescimento energético. Após a crise energética acontecida no ano
de 2001, deu espaço ao debate sobre a segurança energética nacional no qual a forte
dependência das usinas hidrelétricas foi questionada.
É com esse pano de fundo que em 26 de abril de 2002 é aprovada a Lei 10.438
que cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
(PROINFA) que foi instituído com o objetivo de aumentar a participação da energia
elétrica produzida por empreendimentos concebidos com base em fontes eólicas,
biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH) no Sistema Elétrico Interligado
Nacional (SIN).
Os objetivos deste novo programa são a promoção e diversificação da Matriz
Energética Brasileira, buscando alternativas para aumentar a segurança no
abastecimento de energia elétrica, além de permitir a valorização das características e
potencialidades regionais e locais e desenvolver a tecnologia para exploração dos novos
recursos.
O PROINFA, em sua primeira fase, consolida a opção institucional brasileira de
suporte ao desenvolvimento das energias renováveis através de um sistema híbrido que
engloba o Sistema Feed-In de remuneração uma vez que define um preço para a energia
elétrica produzida através de fontes renováveis e o Sistema de Cotas que estabelece
inicialmente uma potência inicial a ser contratada (SILVA, 2006, SILVA et al. 2005).
O Programa é dividido em duas etapas onde na primeira estima-se a implantação
de projetos em curto prazo e a segunda em longo prazo. De acordo com o texto da lei
que institui o PROINFA, a primeira fase do programa prevê a instalação de 3.300MW
de capacidade divididos igualmente pelas 3 fontes contempladas pelo programa (1.100
MW para energia eólica, 1.100 MW para PCHs e 1.100 MW para biomassa). Os
projetos contemplados pelo programa tinham inicialmente até 30 de dezembro de 2006
para entrar em funcionamento embora esta data tenha sido prorrogada para 30 de
dezembro de 2008 pela Lei n° 11.075 de 30 de dezembro de 2004. Esses
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empreendimentos tinham assegurada a compra de toda a sua energia produzida pela
ELETROBRÁS durante 20 anos contados a partir da data de entrada em funcionamento.
O valor econômico desta nova energia seria então correspondente à tecnologia
de cada fonte tendo como piso para a energia eólica 90% da tarifa média nacional de
fornecimento ao consumidor final dos últimos 12 meses. O valor pago pela energia
elétrica adquirida, os custos administrativos e financeiros e os encargos tributários
incorridos pela ELETROBRÁS na contratação seriam rateados entre todas as classes3
de consumidores finais atendidas pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional,
proporcionalmente ao consumo verificado. Esta tarifa é definida por um Valor
Econômico específico para cada fonte (DUTRA, 2007).
Para participar da primeira etapa deste novo programa, os empreendedores
teriam que participar de Chamada Pública limitando-se a contratação por Estado a 20%
de fontes eólicas e biomassa e 15% de PCH, devendo o empreendedor (de
equipamentos de geração, sua controlada, coligada ou controladora na constituição do
Produtor

Independente

Autônomo)

apresentar

índice

de

nacionalização

dos

equipamentos e serviços de, no mínimo, sessenta por cento em valor.
Após a implantação da primeira etapa do programa com a instalação de 3.300
MW, estava previsto o início a segunda fase, onde a geração de energia através das
fontes renováveis atenderia a 10% do consumo anual de energia elétrica no país,
objetivo a ser alcançado em até 20 anos, aí incorporados o prazo e os resultados da
primeira etapa.
Nesta segunda etapa novamente os contratos seriam celebrados pela
ELETROBRÁS, com prazo de duração de vinte anos e preço equivalente ao valor
econômico correspondente à geração de energia competitiva, definida como o custo
médio ponderado de geração de novos aproveitamentos hidráulicos com potência
superior a 30.000 kW e centrais termelétricas a gás natural, calculado pelo Poder
Executivo.
A aquisição da energia se daria mediante programação anual de compra da
energia elétrica de cada produtor, de forma que as referidas fontes atendessem o mínimo
de 15% do incremento anual da energia elétrica a ser fornecida ao mercado consumidor
nacional. O valor pago pela energia elétrica adquirida, os custos administrativos e
financeiros e os encargos tributários incorridos pela ELETROBRÁS na contratação
3

Exclui-se da classe de consumidores aqueles denominados da Subclasse Residencial cujo consumo seja
igual ou inferior a 80kWh/mês.
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seriam novamente rateados, após prévia exclusão do integrante da Subclasse
Residencial Baixa Renda, entre todas as classes de consumidores finais atendidas pelo
Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo verificado, como
verificado na primeira fase.
Para viabilizar os novos projetos energéticos, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES instituiu programa, com caráter
emergencial e excepcional, de apoio às concessionárias de serviços públicos de
distribuição, geração e produtores independentes de energia elétrica, signatários dos
contratos iniciais e equivalentes, assim reconhecidos em resolução da ANEEL.
Para conseguir o financiamento exigiam-se os seguintes critérios e
procedimentos:

•

Licença de Instalação ambiental válida;

•

Comprovação de atendimento às exigências do Guia de Habilitação de Projetos
de Geração (para energias geradas a partir das fontes (i) eólica, (ii) bagaço e (iii)
PCH’s);

•

Formalização do CCVE com a ELETROBRÁS em termos satisfatórios ao
BNDES;

•

Elaboração de Relatório de Análise padrão conforme modelo divulgado;

•

Capitalização dos juros durante o período de carência;

•

Índice mínimo de cobertura anual do serviço da dívida igual ou maior a 1,3;

•

Amortização pelo Sistema de Amortização Constante (SAC);

•

Capital Próprio igual ou maior a 30% do investimento no projeto;

•

No caso de redução de preço do CCVE, em função do produtor vir a ser
beneficiado com novos incentivos às tecnologias consideradas no PROINFA, os
benefícios deverão ser previamente objeto de penhor e/ou cessão ao BNDES
para a manutenção do índice de cobertura do serviço da dívida;

•

Em função do risco do projeto, poderá haver, na fase de operação, dispensa, sob
condições, da garantia real não relacionada ao projeto, com exceção daquela
incidente sobre a área do empreendimento.

Uma vez concedido o financiamento o projeto ficaria então sob as seguintes condições:
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•

Participação do BNDES: até 70% dos itens financiáveis;

•

Taxa de Juros: custo financeiro acrescido de remuneração total do BNDES e da
remuneração do agente (no apoio indireto);

•

Apoio Direto: TJLP + 3,5% a.a.;

•

Apoio Indireto: TJLP + 2% a.a. (dispensa da taxa de intermediação financeira)+
remuneração do Agente (a ser negociado);

•

Prazos de carência: até seis meses após a entrada em operação;

•

Prazo de amortização: até dez anos;

E teria as seguintes garantias durante as fases de implantação e operação:

Fase de implantação:

(i) Fiança do(s) controlador(es) da Beneficiária; e
(ii) Garantia real não relacionada ao projeto de no mínimo 50% do valor financiado;
e/ou
(iii) Seguro garantia no valor de até 50% do valor financiado pelo Banco com cláusula
beneficiária para o BNDES; e
(iv) Penhor das ações da Beneficiária; e
(v) Penhor dos direitos emergentes da concessão ou autorização; e
(vi) Alienação fiduciária dos equipamentos e garantia real dos bens relacionados ao
projeto; e
(vii) Cessão condicional dos direitos dos seguros relativos à construção do
empreendimento; e
(viii) Hipoteca do imóvel onde se localiza o empreendimento financiado.

Fase de operação:

(i) Fiança do(s) controlador(es) da Beneficiária; e
(ii) CCVE assinado com a Eletrobrás, com cláusula de garantia de pagamento de 70%
de faturamento mínimo mensal referente à energia de referência aprovada pela ANEEL
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ao preço de referência definido pelo MME, independentemente de recebimento pela
Eletrobrás de recursos da Conta PROINFA e sem incidência das disposições relativas à
variação de energia gerada pelo produtor; e
(iii) Penhor das ações da Beneficiária; e
(iv) Penhor dos direitos emergentes da concessão ou autorização e reserva de meios de
pagamento; e
(v) Índice de cobertura do serviço da dívida superior a 1,3 aferido anualmente conforme
modelo definido no Anexo II; e
(vi) Alienação fiduciária dos equipamentos e garantia real dos bens relacionados ao
projeto; e
(vii) Seguro do empreendimento com cláusula beneficiária para o Banco; e
(viii) Contratos relacionados ao projeto, além do CCVE, deverão ser objeto de penhor
ao BNDES; e
(ix) Conta reserva com saldo suficiente para a quitação de, no mínimo, 3 meses de
serviço da dívida incluindo pagamentos de principal e juros.

Em 2006, o BNDES melhorou as condições de apoio ampliando a participação
em até 80% dos investimentos financiáveis e permitindo a amortização em até 12 anos.
O produtor de energia não contava apenas com a ajuda do BNDES para dar
continuidade a seu projeto. Outros bancos e agências também davam apoio a esses
produtores conforme divulgado pelo Ministério de Minas e Energia:
•

O BASA e a ADA/ FDA financiam os empreendimentos por meio da emissão
de debêntures conversíveis em ações, cujo exercício fica limitado a 50% de
participação. A ADA fica como parceira no resgate de 20 anos dessas
debêntures. Neste caso o BASA é o agente financeiro.

•

A ADENE/FDNE financia os empreendimentos por meio da emissão de
debêntures conversíveis em ações, cujo exercício fica limitado a 50% de
participação. A ADENE fica como parceira no resgate de 20 anos dessas
debêntures. O BNB é o agente financeiro.

•

OBNB/FNE (Fundo Constitucional do Nordeste) financia até 80% do
empreendimento, com amortização em até 20 anos e juros de 10 a 14% (a
depender do porte da empresa e da região localizada).
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•

ACEF trabalha como repassadora dos recursos do BNDES e/ou diretamente
com os recursos do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste).

De um modo geral, os valores da tarifa dos novos projetos eólicos trouxeram à
tona a pergunta se a energia eólica era realmente viável em termos financeiros para o
país. A expectativa pela implantação da primeira fase do PROINFA cresceu trazendo
dúvidas se haveriam interessados em participar de tal processo. De modo surpreendente
todas as previsões de falta de projetos de geração eólica não se realizaram e a
apresentação de aproximadamente o triplo da oferta reservada para a fonte mostrou o
forte interesse do mercado confirmando assim, a viabilidade econômica dos valores
apresentados.
Na tabela 3.11 e 3.12 mostram-se os resultados das duas primeiras chamadas
públicas:

Tabela 3.11: Histórico do PROINFA

(Fonte: Ministério de Minas e Energia)

Tabela 3.12: Empreendimentos eólicos contratados na primeira e segunda chamada do
PROINFA.
USINA

REGIÃO

Situação

Água Doce
Albatroz
Alegria I
Alegria II

POTÊNCIA
CONTRATADA
(MW)
9
4,5
51
100,8

Sul
Nordeste
Nordeste
Nordeste

Alhandra
Amparo
Aquibatã

5,4
21,4
30

Nordeste
Sul
Sul

Em operação
Em operação
Em operação
Construção não
iniciada
Em operação
Em construção
Em construção
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Atlântica
Beberibe
Bom Jardim
Bons Ventos
Campo Belo
Camurim
Canoa Quebrada
Canoa Quebra Rosa dos
Ventos
Caravela
Cascata
Coelhos I
Coelhos II
Coelhos III
Coelhos IV
Cruz Alta
Dos Índios
Elebras Cidreira
Enacel
Foz do Rio Choró
Gargaú
Gravatá Fruitrade
Icaraizinho
Lagoa do Mato
Mandacaru
Mataraca
Millennium
Osório
Palmares
Paracuru
Pedra do Sal
Pirauá
Praia do Morgado
Praia Formosa
Praias de Parajuru
Presidente
Púlpito
Quintanilha Machado I
Rio do Ouro
Rio do Fogo
Salto
Sangradouro
Santa Maria
Santo Antônio
Taíba – Albatroz
Vitória
Volta do Rio
Chavante
Total: 54 Usinas

4,5
25,2
30
50
9,6
4,5
57
10,5

Nordete
Nordeste
Sul
Nordeste
Sul
Nordeste
Nordeste
Nordeste

Em operação
Em operação
Em construção
Em operação
Em construção
Em operação
Em operação
Em operação

4,5
4,8
4,5
4,5
4,5
4,5
30
50
70
31,5
25,20
28,05
4,25
54
3,23
4,25
4,5
10,2
50
7,56
23,4
17,85
4,25
28,8
104,4
28,8
4,5
30
135

Nordeste
Sul
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Sul
Sul
Sul
Nordeste
Nordeste
Sudeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Sul
Sul
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Sul
Sudeste

Em operação
Em construção
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em construção
Em operação
Em construção
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em construção
Construção não
iniciada
Em construção
Em operação
Em construção
Em operação
Em operação
Em construção
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação

30
Sul
49,3
Nordeste
30
Sul
50
Sul
4,25
Nordeste
1,93
Sul
16,5
Nordeste
4,25
Nordeste
42
Nordeste
4,25
Nordeste
Potência Total: 1.422,92 MW

(Fonte: Ministério de Minas e Energia)

Com um total de 54 projetos selecionados, 1423 MW de potência eólica seriam
instaladas até o final do ano de 2006 (revogada até o final do ano 2008). Estes
empreendimentos tem uma expectativa de geração anual de 3720 GWh o que representa
aproximadamente 30% de toda a energia gerada pelos projetos selecionados do
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PROINFA na sua primeira fase (CEBOLO, 2005). Até março de 2011, dos
empreendimentos eólicos contemplados pelo PROINFA, 41 entraram em operação, 11
estão em fase de construção e 2 estão aguardando início das construções conforme pode
ser visto nas figuras 3.14 e 3.15.

Figura 3.14: Empreendimentos Eólicos em Operação até Março de 2011.
(Fonte: ANEEL)

Figura 3.15: Empreendimentos Eólicos em Construção até Março de 2011.
(Fonte: ANEEL)
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DUTRA (2007) ressalta que as principais dificuldades do setor eólico observada
pelo Ministério de Minas e Energia durante a consolidação da primeira fase do
PROINFA que estão pressionando uma revisão geral dos cronogramas são:
•

Falta de capacidade financeira de grande parte dos empreendedores, provocando
rearranjos societários e alterações de titularidade. Estes fatos tiveram como
conseqüência a morosidade e dificuldade na obtenção de financiamento. De
fato, com a criação do Produtor Independente Autônomo a participação das
concessionárias de energia ficou restrita. Estas que seriam empreendedoras
naturais do setor elétrico e que possuem situação financeira mais favorável para
alavancar os projetos apresentaram participações restritas e limitadas no
programa.

•

Insuficiência do Parque Industrial instalado que não expandiu, não podendo,
portanto, atender a demanda de equipamentos gerada pelo PROINFA, no prazo
estipulado, provocando aumento de custos. Segundo RUIZ (2005) e
CARNEIRO (2005) as duas empresas fornecedoras de equipamentos eólicos
instaladas no Brasil apresentam juntas uma capacidade de produção de 550
MW/ano a partir de 2006. Este fato pressionou o adiamento dos contratos para
2008 uma vez que para atender o nível de nacionalização imposto pelo programa
não é possível importar equipamentos.

•

Necessidade

de

revisão

dos

projetos,

inclusive

com

investigações

complementares, para possibilitar a contratação de financiamento;

Além das dificuldades citadas por DUTRA (2007) na implantação da primeira
fase do projeto, o MME ainda ressalta outros problemas encontrados:
•

Novas regras para renovação de licenças ambientais;

•

Dificuldade dos agentes financeiros devido ao insipiente conhecimento quanto à
complexidade do negócio relativo à energia eólica;

•

Aditamento dos contratos com prorrogação de prazos para 2008 e 2009;

Para contornar esta situação e não dificultar a implantação da segunda fase foi
reduzida a alíquota do imposto de importação incidente sobre turbinas eólicas de 14%
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para 0%. Com esta medida espera-se a elevação no índice de nacionalização dos
projetos. A extinção da figura do Produtor Autônomo como agente, também foi outra
medida importante, pois permitiu aos empreendedores se associar aos investidores mais
preparados, inclusive às concessionárias, bem como participar em leilões de energia
nova.
Com a previsão inicial de que todos os projetos estivessem instalados até o final
de 2006, iniciando assim a segunda fase do programa, estimava-se que as metas
traçadas pelo programa seriam alcançadas em 2014 com a instalação de 4 GW de
projetos eólicos (MME, 2003). A grande expectativa dos agentes não consistia somente
nos cenários previsto pelo MME para a segunda fase do PROINFA. O grande interesse
estava na regulamentação da segunda fase visto a continuidade dos investimentos no
setor em um período mais longo. Embora muito esperada, a segunda fase de
implantação do PROINFA se mostra um tanto quanto indefinida uma vez que a primeira
fase não foi completamente implantada.
Diante da indefinição do PROINFA, o Governo passou a adotar o sistema de
leilões para contratação da demanda de energia. Deste modo, estes leilões têm sido
promovidos no intuito de aumentar a participação de PCHs, térmicas a biomassa e
usinas eólicas na matriz elétrica do país e, têm sido bem sucedidos nos últimos anos.
O primeiro leilão de energia exclusivamente voltado para contratação de fonte
eólica foi realizado no final de 2009 e atraiu o interesse de um número expressivo de
projetos. A EPE cadastrou 441 projetos onde os empreendimentos que ofertassem os
menores preços e fossem contratados teriam contratos de compra e venda de energia de
20 anos de duração, válidos a partir de 1° de julho de 2012.
O que chamou a atenção neste primeiro leilão exclusivo para energia eólica foi o
preço médio final da energia que atingiu R$ 148,39/MWh, 21,49% abaixo do teto
estipulado para o leilão que foi de R$ 189/MWh. Esse valor permitiu a contratação de
1.805,7 MW viabilizando a construção de um total de 71 empreendimentos de geração
eólica em cinco estados das regiões Nordeste e Sul.
Em 2010 foi realizado novo leilão para energias alternativas contemplando não
só a fonte eólica, mas também as PCHs e biomassa. Este leilão resultou na contratação
de 2.892,2 MW de potência instalada entre 70 centrais eólicas, 12 termelétricas à
biomassa e sete pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).
Novamente o que chamou a atenção neste leilão foram os preços, mais
competitivos, praticados pelas fontes alternativas. O que não era esperado foi a
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apresentação do menor preço de contratação por parte da fonte eólica dentre as três
fontes contando com valor médio de R$ 130,86 por megawatt-hora (MWh), abaixo dos
verificados para biomassa (R$ 144,20) e PCHs (R$ 141,93) demonstrando que a
implantação da energia eólica no país vem se tornando cada vez mais viável.

3.3.

Considerações do Capítulo

O PROINFA, em toda a sua trajetória, desde sua criação até a publicação dos
valores econômicos de compra de energia para cada fonte, atraiu não só investidores
nacionais, mas também investidores estrangeiros, que mostram um grande interesse na
abertura de um importante mercado de fontes renováveis no país.
De acordo com o Balanço Energético Nacional de 2010, a produção de
eletricidade a partir da fonte eólica alcançou 1.238,4 GWh em 2009. Isto representa um
aumento em relação ao ano anterior (4,7%), quando se alcançou 1.183,1 GWh. Em 2009
a potência instalada para geração eólica nos país aumentou 45,3%. Segundo o Banco de
Informações da Geração (BIG), da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o
parque eólico nacional cresceu 187,8 MW, alcançando 602.284 kW ao final de 2009,
em decorrência da inauguração de três parques eólicos, todos no estado do Ceara.
Sem dúvida alguma o PROINFA ajudou no aumento de instalação de parques
eólicos em todo o país. Já em 2003 o MME apontava a geração de 72,6 TWh até 2014
significando um crescimento da oferta de energia em fontes renováveis (classificadas
como novas renováveis) em aproximadamente 300%.
Muitas vezes inserindo dúvidas e incertezas, as leis, decretos e resoluções
propiciaram um recuo dos investimentos visto as incertezas e morosidades envolvidas
no processo de elaboração e execução das leis. No período de 1995 a 1996 com a
publicação da Lei nº 9.074/1995 e o Decreto nº 2.003/1996 que criou e regulamentou o
Produtor Independente e Auto Produtor até 2002 com a publicação da Lei nº
10.438/2002 que apresenta o PROINFA, o setor eólico vislumbrou várias leis, decretos
e resoluções que não foram suficientes para atrair investidores para o setor até então
(SILVA, 2006).
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4. VIABILIDADE TÉCNICA DA
IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE EÓLICO

4.1. Parâmetros Relevantes para Análise do
Potencial Eólico
Ao longo deste trabalho foi descrito as normas para instalação de torre eólica e
quais os tipos de equipamentos recomendados para tal medição, mas outros aspectos
devem ser levados em consideração para a avaliação de um determinado local. Fatores
como a rugosidade do terreno, relevo e obstáculos influenciam diretamente o regime de
ventos devendo ser cuidadosamente medidos e avaliados quanto de impacto sua
presença causará nas medições.
A influência quantitativa dos obstáculos apresenta perdas significativas sob o
ponto de vista energético devido, por exemplo, a mudanças de direção dos ventos ou a
turbulência. O estudo quantitativo da influência dos obstáculos requer modelagens
complexas nas quais, em geral, os obstáculos são considerados como “caixas” com
seção transversal retangular. Sob esse aspecto, deve-se considerar também sua posição
relativa em relação ao ponto de interesse, suas dimensões e sua porosidade (DUTRA,
2001).
O regime de ventos em uma determinada região sofre uma enorme variação de
direção e intensidade ao logo do dia. Como já comentado no capítulo anterior, o vento
flui de acordo com a variação da pressão atmosférica que reage ao campo de
temperatura. Além de responder a estas variações, o vento também sofre influência dos
obstáculos na superfície. Esta influência é máxima próxima ao solo devido ao atrito e
conforme se sobe na atmosfera essa influência diminui aumentando assim a velocidade
do vento.
Para a instalação de um parque eólico é fundamental que se conheça a topografia
e a cobertura do solo da região onde este será instalado de modo a ser inteiramente
conhecido como os obstáculos irão influenciar a dinâmica dos ventos.
Os obstáculos são elementos de dimensões conhecidas que podem causar
redução na velocidade do vento e produzem o chamado efeito de sombreamento. Os
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obstáculos não apenas obstruem o movimento das partículas de ar, como também
modificam a distribuição de velocidades. Elementos, como pedras e rochas com grande
volume, morros, construções civis, torres não porosas e agrupamento denso de árvores
de grande altura, podem ser considerados obstáculos caso sua distância em relação ao
ponto de observação seja pequena (DUTRA, 2001).
Um obstáculo pode influenciar o fluxo de ar por até 3 vezes a sua altura e até
quarenta vezes essa mesma altura, no sentido horizontal, na direção do vento. Para
tentar reduzir ao máximo esta interferência, a OMM (2008) sugere que os anemômetros
sejam instalados a uma distância de no mínimo 10 vezes a altura do obstáculo mais
próximo.
Já foi mencionado no capítulo 4 regras para a implantação de uma torre eólica,
quais os anemômetros apropriados para tal medição e como as características do mastro
meteorológico pode afetar as medições dos instrumentos. Para a implantação de um
parque eólico, além do regime de ventos, outros parâmetros como a temperatura do ar e
a pressão atmosférica devem ser observados para que a geração de energia tenha a
máxima eficiência.
Com a instalação da torre eólica, deve-se definir o chamado raio de
representatividade da torre, ou seja, o raio máximo partindo do local de instalação da
torre onde o registro dos dados de vento seja representativo. É nesta área que as turbinas
eólicas devem ser instaladas e seu alcance está relacionado com as características da
rugosidade do solo. Quanto maior a rugosidade com a presença de relevos, árvores ou
outros tipos de obstáculos, menor será este raio.
Para facilitar a definição do raio de representatividade, a MEASNET (2009)
definiu dois tipos de terrenos: os tipos simples, com área plana sem obstáculos
representativos (Figura 4.16) e os terrenos complexos com relevo pronunciado e
presença de obstáculos (Figura 4.17). Para terrenos simples a área de representatividade
máxima é de 10 Km e para terrenos complexos esta área é reduzida para no máximo 2
Km.

51

Figura 4.16: Exemplo de Terreno Simples com Pouca Influência do Relevo.
(Fonte: MEASNET, 2009)

Figura 4.17: Exemplo de Terreno Complexo com Muita Influência da Rugosidade.
(Fonte: MEASNET, 2009)

Para terrenos que apresentam rugosidade intermediária, o raio deve ser
interpolado entre 2 e 10 Km. Tal classificação de terrenos é válida para terrenos
homogêneos. Para os casos onde o terreno apresente uma rugosidade heterogênea, a
área de representatividade pode não ser a mesma em todas as direções.
Uma vez escolhido o terreno, para a instalação da torre eólica, deve-se levar em
consideração que as alturas preferenciais para a instalação dos anemômetros devem
estar dentro da área varrida pelas pás da turbina. Por isso o anemômetro instalado na
maior altura deve estar no mínimo a 2/3 da altura do rotor. Para medir o cisalhamento
do vento e determinar a distribuição dos ventos na vertical é aconselhado ter pelo menos
outro anemômetro instalado no máximo a 20 metros abaixo do anemômetro fixado na
maior altura.
Somente um instrumento deve ser instalado em cada suporte para evitar
interferências no fluxo de vento. Médias de 10 minutos da velocidade e direção do
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vento devem ser coletadas no período de um ano a fim de se caracterizar as mudanças
sazonais no fluxo de vento com taxa de amostragem de no mínimo 1 Hz.
De acordo com o MEASNET (1997), a medição é considerada incompleta se:
•

O período de coleta de dados for menor que 1 ano;

•

Se a disponibilidade dos dados brutos for menor que 90%;

•

Se a disponibilidade de dados preenchidos pelo método MCP4 na base de dados
de medição juntamente com dados medidos no local é inferior a 95%.

Apesar da grande importância dos dados de vento, ter conhecimento apenas do
regime de ventos no local de instalação da turbina não é o suficiente para avaliar a
potencialidade de geração de uma determinada região. O potencial de energia elétrica
produzida a partir da geração eólica é obtido através da energia cinética dos ventos, que
é convertida em energia mecânica, a partir do processo que transforma a força do vento
em um torque que age sobre as pás do rotor. Os geradores elétricos são os responsáveis
pela conversão da energia mecânica em energia elétrica, que giram em torno de seu
próprio eixo, induzindo assim, uma corrente elétrica em seus pólos (WINDPOWER,
2004). Para produzir torque, o fluxo de ar com certa velocidade deve passar pelas pás do
rotor. Quanto mais denso for este fluxo, maior será a quantidade de moléculas contida e
maior será o torque produzido. Por isso a densidade do ar afeta diretamente a produção
de energia.
Monitorar diretamente a densidade atmosférica não é tarefa simples de se
realizar, mas seu valor pode ser calculado com base nos valores de temperatura e
umidade do ar e pressão atmosférica. A IEC (2005) sugere que seguinte equação deva
ser utilizada para o cálculo da densidade do ar:

(4.1)
Onde:
B é a pressão atmosférica em Pa;

4

Measure – Correlate – Predict (MCP): Procedimento que consiste em uma comparação dos dados de
curto prazo com os dados de referência durante o período de medição e da análise da relação entre esses
dados. A previsão consiste na aplicação das relações determinadas nos dados de referência de longo prazo
para extrapolar os dados de curto prazo em um longo período de medição.
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T é a temperatura do ar em Kelvin;
Φ é a umidade relativa (medida entre 0 e 1);
Ro é a constante dos gases para o ar seco (287,05 J/KgK);
Rw é a constante dos gases para o vapor d’água (461,5 J/KgK);
Pw é a pressão de vapor em Pa e dada pela equação: Pw = 0,0000205 exp (0,0631846 x
T).

Ainda de acordo com norma IEC (2005) o sensor de temperatura e umidade do
ar deve ser instalado a aproximadamente 10 metros do centro do rotor da turbina para
representar a temperatura e umidade do ar na área varrida pelas hélices. Da mesma
forma que o sensor
nsor de tempertura e umidade do ar, o sensor de pressão atmosférica deve
ser instalado próximo ao centro do rotor. Caso o barômetro não seja instalado próximo
ao rotor, as medições devem ser corrigidas de acordo com a norma ISO 2533.
Diferente da IEA (1999)
(1999 que mostra como deve ser a instalação somente dos
anemômetros na torre, a norma IEC (2005) traz como deve ser uma instalação correta
de uma torre eólica com todos os seus instrumentos (figura 4.18).

Figura 4.18:: Instalação Correta
Correta dos Instrumentos na Torre Eólica.
(Fonte: IEC, 2005)

Com os instrumentos corretamente localizados e os dados medidos, é possível
fazer os cálculos para avaliar efetivamente o potencial eólico da região. Os métodos
estatísticos serão avaliados na próxima
pr
sessão.
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4.2. Representação Estatística do Regime de
Ventos
Os parâmetros meteorológicos sofrem diversas variações ao longo de um dia.
Para saber como esses parâmetros se comportam sazonalmente se faz necessário o
estudo de dados coletados ao longo de um ano de observações. Uma vez em posse
destes dados, filtros e análises estatísticas devem ser aplicados para que padrões de
comportamento possam ser corretamente visualizados.
O MEASNET (2009) sugere a forma como os dados devem ser apresentados.
Para as observações de velocidade e direção do vento, pressão atmosférica, temperatura
e umidade do ar, os valores médios, mínimos e máximos para cada mês de observação
devem ser calculados, assim como os respectivos valores para todo o período de
observação. Em específico para os dados de velocidade do vento, é necessário o cálculo
do desvio padrão e da distribuição de Weibull5.
DALLA E FAVERA (2010) comentam que para a realização do calculo da
produção estimada de eletricidade, é necessário o uso de um histograma ou diagrama de
freqüências de ocorrência de velocidade do vento, gerado com dados previamente
validados de valores medidos de velocidade do vento que então são agrupados em
intervalos de valores, denominados classes. A distribuição de Weibull é o método mais
utilizado para se realizar o tratamento estatístico de histogramas relativos ao
comportamento dos ventos além, também, de ser amplamente utilizado pela maioria dos
programas computacionais que estimam a produção anual de energia (SILVA, 1999)
(ARAÚJO, 1989) (ROHATGI, 1994) (FERREIRA, 2000).
A função densidade de probabilidade de Weibull é dada pela equação:

(4.2)

5

Para calcular a energia produzida pelo aerogerador, é necessário determinar a curva da freqüência da
velocidade do vento f (V). Esta pode ser modelada por uma função matemática contínua, denominada,
função densidade de probabilidade. Em estudos de energia eólica, as funções mais empregadas são as de
Weibull e de Rayleigh (Lopes, 2000).
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Normalmente a distribuição de Weibull é representada por um fator “k” chamado de
fator de forma da distribuição dos ventos, e um fator “c” chamado de fator de escala que
depende da velocidade média dos ventos. O parâmetro “k” nesta função de
probabilidade é um fator adimensional e mostra a forma da função, ou seja, a
uniformidade da distribuição da velocidade.

De acordo com o valor assumido por “k”, a distribuição assume as seguintes formas:

Figura 4.19: Influência do Parâmetro k na Distribuição de Weibull.

Estudos demonstram que obtém-se resultados mais precisos a partir do método
que utiliza a velocidade média e o desvio padrão como grandezas estatísticas as quais
estão relacionadas com os parâmetros c e k através das expressões (ARAÚJO, 1989):

(4.3)

Onde Γ é a função gama de argumento:

(4.4)
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K é inversamente proporcional as oscilações da velocidade do vento e como
encontrado em literatura, o desvio padrão da velocidade do vento é dada pela equação:

(4.5)

Quanto menor a oscilação da velocidade, menor é o desvio padrão, menor é a
intensidade de turbulência, maior é o fator de forma e mais concentrado é o gráfico da
distribuição de freqüência.
Na distribuição de Weibull quando k=2 a distribuição se reduz à distribuição de
Rayleigh. A função densidade de probabilidade de Rayleigh fica definida apenas com o
conhecimento da velocidade média e representa bem os regimes de vento que
apresentam velocidades moderadas (4 – 8 m/s). A função densidade de probabilidade de
Rayleigh é dada pela expressão:

(4.6)

Uma das vantagens desta distribuição é a necessidade de apenas um parâmetro
para a definição da distribuição, possibilitando o uso em locais que tenham disponíveis
apenas valores médios de velocidade do vento (DALLA e MARTINS, 2010). De acordo
com DUTRA (2001), essa é também a responsável pelas suas limitações, uma vez que
não permite representar muitas situações práticas de interesse, especialmente quando as
velocidades de vento são altas.

4.3.

Cálculo do Potencial Eólico

Após a análise dos histogramas das velocidades dos ventos e de posse dos dados de
temperatura do ar e pressão atmosférica é possível fazer o cálculo do potencial eólico da
região de interesse. O potencial de energia elétrica produzida a partir da geração eólica é
obtido através da energia cinética dos ventos, que é convertida em energia mecânica, a
partir do processo que transforma a força do vento em um torque que age sobre as pás
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do rotor (WINDPOWER, 2004). A quantidade de energia que os ventos transferem
para o rotor depende da densidade do ar, da área varrida pelo rotor, do diâmetro das pás,
do coeficiente de aerodinâmica e da sua velocidade.
A energia cinética depende da densidade do ar (massa por volume), pois quanto
mais denso for o ar, mais partículas movimentam a turbina do aerogerador. A
quantidade de energia produzida pelos ventos é uma função da sua velocidade (v) e
massa (m) que é dada pela equação de energia cinética da Lei de Newton:

(4.7)
Como o cálculo da potência é obtido a partir da razão entre a energia e o tempo,
a potência dos ventos é a energia cinética por unidade de tempo (t):

(4.8)
Como a densidade do ar é razão da massa pelo volume, o termo m/t pode ser
chamado de taxa de fluxo de massa m’. Por definição, essa taxa pode ser calculada
multiplicando a densidade do ar (ρ) pela taxa de fluxo volumétrico (Q):

(4.9)

Como a taxa de fluxo volumétrico representa a quantidade de ar que passa numa
área específica, por definição, Q pode ser encontrada a partir do produto da velocidade
do vento (v) pela área (A):

(4.10)
No caso da energia eólica, a área varrida pelo rotor é igual a
diâmetro do rotor.
Reescrevendo a taxa de fluxo de massa, m’:

గ మ
ସ

, onde D é o
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(4.11)
Substituindo a equação (5.15) na (5.12), o potencial eólico é função do cubo da
velocidade:

(4.12)
Para que a potência do vento seja convertida em potência mecânica no rotor da
turbina, deve-se haver a redução de velocidade do vento. Esta conversão seria total se
atrás da área de varredura a velocidade do vento fosse zero, mas esta hipótese violaria a
lei da continuidade de massa. Se a velocidade atrás da área de varredura fosse a mesma
da velocidade da área de capitação, significaria que a potência extraída da turbina seria
nula. Entre estes dois extremos deve então ser encontrado um ponto onde seja máxima
esta conversão de potência. Para este cálculo então deve ser levado em consideração as
características da turbina tais como as eficiências mecânicas e elétricas do sistema (η) e
o coeficiente de desempenho aerodinâmico (CP), que depende do vento, rotação e
parâmetros de controle da turbina:

(4.13)


Sabendo pela lei dos gases que ρ=ோ் , onde P é a pressão atmosférica, R é a
constante específica do gás e T a temperatura do gás a equação 5.17 fica:
ଵ 

P=ଶ

ோ்

 ݒଷ ܥߟܣ

(4.14)

Portanto, quanto mais baixa a temperatura, maior é a densidade do ar sendo
maior o potencial eólico quando o ar está mais frio.
Como o coeficiente de desempenho aerodinâmico da turbina também leva em
consideração a velocidade do vento na altura do rotor, é comum que o fabricante da
turbina disponibilize uma curva de potência da turbina, mostrando a evolução da
potência gerada de acordo com a velocidade do vento. Esta velocidade do vento é
medida através de um anemômetro instalado no rotor em uma região onde a turbulência
é mínima.
A figura 4.20 mostra a curva de potência de uma turbina modelo E70 E4
fabricada pela empresa Enercon. Esta turbina atualmente é utilizada no parque eólico de
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Osório no Rio Grande do Sul. O detalhamento da curva de potência de uma turbina
eólica, na grande maioria dos casos, é o resultado teórico de simulações de vários
modelos matemáticos aplicados a cada componente do sistema. Ao simular o
comportamento aerodinâmico das pás, as características mecânicas e elétricas do
sistema sob a ação de vários níveis de velocidade, procura-se encontrar o
comportamento teórico da turbina.

Figura 4.20: Curva de Potência da Turbina E70 da Enercon.

Neste momento já em posse de todos os dados de vento e com a escolha do
melhor tipo de gerador indicado para tal regime, o empreendedor já pode estimar então
quanto ele produzirá de energia anualmente. Esses resultados, associados aos custos
inerentes da área e dos equipamentos, permitirão estimar a capacidade de produção da
usina e identificar o custo da energia gerada (MWh).

4.4.

Considerações do Capítulo

Neste capítulo foi explicado porque que as variáveis meteorológicas pressão
atmosférica e temperatura e umidade do ar também são importantes para a estimativa do
potencial eólico de uma região, como o relevo de uma região afeta o regime de ventos e
como calcular a quantidade de energia gerada baseada nas informações coletadas pelos
anemômetros.
Como o potencial de geração de uma localidade é proporcional ao cubo da
velocidade do vento é importante que esta variável seja medida com a melhor precisão
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possível. No Brasil, para a habilitação de um projeto no PROINFA, foi necessária a
apresentação de documento certificando que os dados de vento foram medidos de
acordo com as normas estabelecidas internacionalmente para estudos eólicos. Também
em função dos leilões de energia, a Empresa de Pesquisa Energética - EPE, vinculada ao
MME, solicita que os dados de vento do empreendimento sejam certificados para que
possam receber a habilitação técnica.
Embora não seja obrigatório o seguimento destas normas, segui-las trará maior
confiabilidade ao dado medido e também segurança e certeza sobre o potencial de
geração de tal localidade. No próximo capítulo, serão descritos quais as normas que
hoje são internacionalmente utilizadas para o estudo do potencial eólico, assim como
quais são os equipamentos mais indicados para este estudo.
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5. REGRAS E BOAS PRÁTICAS PARA
LEVANTAMENTO DO POTENCIAL
EÓLICO

5.1.

O Vento na Concepção Meteorológica

A descrição geral dos movimentos da atmosfera exigiria o conhecimento da
posição e da velocidade de cada uma das moléculas que a constituem. Por sua vez o
movimento de cada molécula teria que ser descrito por equações diferenciais. A
impossibilidade de desenvolver uma teoria que resolvesse cada uma de tais equações e
as acoplasse para formar uma solução conjunta, conduziu os estudiosos a formularem a
hipótese do continuum. O comportamento do material seria uma função contínua do
espaço e do tempo expressa por equações diferenciais acopladas (OLIVEIRA et al,
2001).
O movimento atmosférico em um dado instante é um movimento complexo. A
presença de vórtices em diferentes estágios de maturidade exige que médias
climatológicas em tempos definidos sejam feitas de forma a lhes atribuir um padrão.
Pelas médias anuais podemos caracterizar ciclones6 e anticilones7 semipermanentes,
ventos alísios8 nas regiões tropicais, de oeste9 nas latitudes médias. Pelas médias

6

Ciclone: Área com pressão inferior àquela apresentada ao redor do centro, considerando-se um mesmo
nível. Resulta em convergência de ventos, os que se movem no sentido horário no hemisfério Sul. Podem
receber nomes específicos de acordo com suas características e origem como no caso dos Ciclones
Extatropicais que estão normalmente associados às frentes frias.
7
Anticiclone: Região de circulação no sentido anti-horário no plano horizontal no Hemisfério Sul que
podem se encontrar nos altos, médios e baixos níveis da atmosfera.
8
Ventos alísios: Ventos fortes derivados do movimento de rotação da Terra, posicionados próximos ao
Equador.
9
Ventos do Oeste: normalmente, aplicado aos largos padrões de ventos persistentes com um componente
oeste. É o movimento atmosférico persistente dominante, centrado sobre as latitudes médias de cada
Hemisfério. Quando estão próximos da superfície da Terra, os ventos do oeste se estendem de
aproximadamente 35 até 65 graus de latitude. Nos níveis mais altos eles se estendem na direção dos pólos
e do equador.
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mensais e sazonais podemos caracterizar as monções10 e pelas médias diárias podemos
caracterizar o regime de brisas11.
O aquecimento diferencial entre as superfícies do globo terrestre faz com que a
distribuição de pressão atmosférica também seja desigual ao redor do globo. Como as
regiões tropicais recebem mais energia que as regiões polares, a atmosfera transporta a
energia excedente dos trópicos para as regiões com latitude mais altas através das
correntes de ar.
Para explicar este mecanismo de distribuição de energia, Hadley propôs no
século XVIII a existência de uma célula de circulação que ligava os trópicos aos pólos,
onde o aquecimento em excesso no equador produz um cinturão de baixas pressões e o
excesso de resfriamento nos pólos produz um cinturão de altas pressões. Este modelo
unicelular admitia somente uma grande célula de circulação atmosférica em que o ar
gelado das altas pressões escoava dos pólos em direção às baixas pressões no Equador
onde era aquecido, ascendia e retornava novamente aos pólos como mostra a figura
5.21.

Figura 5.21: Esquema Unicelular Proposto por Hadley.

Este modelo proposto não levou em consideração o movimento de rotação do
planeta, desconsiderando assim as forças atuantes em uma superfície girante.
Considerando o giro da superfície terrestre, o modelo proposto por Hadley se quebra em
10

Monção: Vento da circulação geral da atmosfera caracterizado pela persistência estacional de uma
dada direção do vento e para uma variação marcante dessa direção de uma estação para a outra.
11
Brisa: Circulação gerada por um gradiente horizontal de temperatura, com o intuito de restabelecer o
equilíbrio nessa região.
Brisa Marítima: Vento próximo a superfície no sentido do mar para o continente que se desenvolve nas
regiões litorâneas nos períodos de tarde. A brisa, normalmente, penetra alguns km até 100 km para dentro
do continente. A circulação no plano vertical perpendicular à costa é fechada em uma profundidade de 1 a
2 km.
Brisa Terrestre: Vento próximo a superfície no sentido do continente para o mar que se desenvolve nas
regiões litorâneas nos períodos noturnos. A brisa afeta alguns km até 100 km para dentro do mar. A
circulação no plano vertical perpendicular à costa é fechada em tem profundidade menor que a brisa
marítima alcançando algumas centenas de metros.
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uma série de outras células. Neste modelo, proposto por FERREL, existe em cada
hemisfério três outras células de comportamento semelhante à única célula proposta por
Hadley responsáveis por fazer a redistribuição da energia. Uma área de alta pressão à
superfície está localizada em cada pólo e uma área de baixa pressão à superfície ainda
existe no equador como mostra a figura 5.22.

Figura 5.22: Esquema Tricelular Proposto por Ferrel.

Conforme proposto nos modelos descritos por Hadley e Ferrel, o ar flui sempre
das altas para as baixas pressões que surgem devido ao aquecimento desigual da
superfície terrestre. Quanto maior é a diferença da pressão entre dois pontos, maior é o
gradiente de pressão entre eles e é este diferencial no gradiente de pressão que faz com
que uma força chamada de força de gradiente de pressão12 atue no fluxo de ar forçando
seu deslocamento (AHRENS, 1993).
Se a força do gradiente de pressão fosse a única a atuar no deslocamento do ar,
ele sempre sopraria das altas para as baixas pressões, no entanto quando o ar começa a
se deslocar a força de Coriolis13 começa a atuar mudando sua direção.
Se este objeto em movimento é observado de um sistema girante com o eixo de
rotação perpendicular ao plano de movimento, seu caminho aparecerá curvado. Então,
em um sistema de coordenadas que gira, existe uma força aparente que desvia um
objeto de seu movimento inercial em um caminho reto. Esta força chamada de Coriolis
12

Força de Gradiente de Pressão: Força que atua num elemento de fluido devido à variação espacial de
pressão. Esta força está sempre orientada para as regiões de menor pressão.
13
Força de Coriolis: Força aparente que atua sobre um elemento do fluido em deslocamento sobre um
planeta em rotação capaz de alterar somente a direção do movimento. A força de Coriolis atua na direção
perpendicular ao movimento para a esquerda do movimento horizontal no hemisfério Sul. Ela é nula
sobre o Equador, negativa no hemisfério Sul e positiva no hemisfério Norte, atingindo valores extremos
nos pólos.
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age perpendicularmente ao vetor velocidade e pode mudar apenas a direção do
movimento.
Como a Terra é um sistema que gira, todos os objetos que se movimentam em
sua superfície, sejam eles aviões, projéteis e até mesmo o ar estão sujeitos a atuação da
força de Coriolis. De acordo com NUSSENZVEIG (1981), esta força tem as seguintes
características:
•

Independe da posição da partícula.

•

É diretamente proporcional à velocidade da partícula e à velocidade angular do
referencial girante.

•

É perpendicular a direção da velocidade e tende a desviar o movimento para a
direita no hemisfério norte.

Levando em consideração estas características, os ventos têm o seguinte
comportamento:
•

Quanto maior a velocidade do vento, maior é o desvio sofrido.

•

Ventos que sopram no Equador não sofrem desvio uma vez que a velocidade
angular no Equador é nula.

•

Ventos que sopram nos pólos têm seu caminho desviado o máximo possível uma
vez que a velocidade angular nos pólos é máxima.

•

Ventos são desviados para a direita no seu curso no hemisfério norte e para a
esquerda de seu curso no hemisfério sul.

AHRENS (1993) ainda afirma que a força de Coriolis é mínima em ventos de
pequena escala como brisas e que o efeito de desvio somente é significativo quando o
movimento atinge uma vasta área.
Pode-se verificar o campo de pressões atmosféricas ao nível médio do mar
através de cartas isobáricas correspondentes a medidas feitas em horários sinóticos14
padronizados, como mostrado na figura 5.23. Analisando a circulação nestas cartas,
14

Horário Sinótico: Também conhecido como horário Zulu é um dos vários nomes dados para as 24
horas do dia usado pelas comunidades científicas e militares. Outros nomes para esta medida de tempo
são Coordenadas Universais do Tempo (UTC) e Tempo Médio de Greenwich (GMT). Na meteorologia
estabeleceram-se os horários de 00, 06, 12 e 18 horas Zulu como padrão para medição dos parâmetros de
vento, temperatura, pressão atmosférica e precipitação.
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percebe-se que o fluxo de ar é ciclônico nos centros de alta pressão e anti ciclônicos nos
centros de baixa pressão quando analisados no Hemisfério Norte, ocorrendo o oposto no
hemisfério Sul.

Figura 5.23: Carta de Pressão ao Nível Médio do Mar no Dia 27 de Junho de 2010 às 00
Zulu. (Fonte: Site do Centro de Hidrografia da Marinha.)

A definição do sentido do fluxo se dá através do balanço entre as forças de
Coriolis, centrípeta e a do gradiente de pressão. De acordo com a figura 5.24 em um
centro de baixa pressão existe a força do gradiente de pressão (PGF) apontando para o
centro da baixa adicionado da força centrípeta que também está direcionada para o
centro. A força de Coriolis está direcionada para fora do centro da baixa desviando o
fluxo para a direita de seu caminho. A resultante dessas forças é uma força líquida
(NET) apontando para o centro induzindo o fluxo a fluir em um sentido anti ciclônico.
Com isso pode-se notar que o fluxo de ar gira paralela à isóbara15.

15

Isóbara: Linhas que unem pontos com mesmo valor de pressão atmosférica.
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Figura 5.24: Forças Atuantes em Sistema de Baixa e Alta Pressão no Hemisfério Norte.
Fonte: (AHRENS, 1993).

Quando considerado em altitude, a ausência de atrito faz com que o fluxo flua
desta forma e com maior velocidade. O mesmo comportamento não é observado nos
ventos em superfície onde, devido ao atrito os ventos cruzam as isóbaras em um ângulo
de aproximadamente 30° (AHRENS, 1993).
A explicação para este desvio está no fato de o atrito reduzir a velocidade do
vento que por sua vez reduz a força de Coriolis. Com a força de Coriolis mais baixa, ela
não consegue mais equilibrar a força do gradiente de pressão e o vento cruzará as
isóbaras nas direções das pressões mais baixas.
Conforme subimos na atmosfera, o atrito se reduzirá dando ao vento maior
velocidade. Por isso, a importância de se analisar o regime dos ventos em vários níveis
no local escolhido para a instalação do parque eólico. A potência gerada por um parque
é proporcional ao cubo da velocidade do vento sendo então fundamental a correta
medição deste parâmetro.
Para que o dado medido tenha o máximo de confiabilidade é importante que seja
seguido certas regras para este estudo. As boas práticas para medição eólica, assim
como os diversos tipos de equipamentos para este estudo serão mencionadas a seguir.

5.2.

Boas Práticas para Medição do Vento

Para a medição da variável vento, métodos diretos e indiretos podem ser
aplicados. Métodos diretos consistem no uso de equipamentos específicos para esta
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medição. Já os métodos indiretos consistem na análise de outros parâmetros
meteorológicos que com a ajuda de processamento computacional é possível calcular a
direção e a velocidade do vento.
Apesar de ser raramente citado para monitoramento voltado à geração de
energia, pode-se utilizar sensores instalados em satélite para medição do vento em
superfície. Esta prática se torna interessante quando o objetivo é monitorar parâmetros
meteorológicos em oceanos ou regiões de difícil acesso onde não se pode fazer
monitoramento com os equipamentos tradicionais.
Os satélites são classificados de acordo com sua órbita podendo ser
geoestacionários ou polares. Os satélites geoestacionários, como o próprio nome diz,
estão parados em relação a um ponto fixo na Terra, geralmente sobre o Equador,
distando aproximadamente 36.000 km.
Já os satélites polares, também chamados de heliossíncronos, têm seu plano de
órbita fixo no sol e gira numa órbita que permanece sempre no mesmo plano, enquanto
a Terra gira a razão de 15 graus por hora. Entre duas passagens do satélite pelo Equador
(a cada 101 minutos), o satélite passa por novas regiões, sobre as quais o sol está
aproximadamente na mesma posição (na mesma hora solar) que na passagem anterior.
Esta característica permite que ele observe a Terra em pontos que têm o mesmo tipo de
iluminação.
A Tabela 5.13 descreve quais os tipos de satélites, instrumentos e métodos que
são utilizados para monitoramento dos ventos.

Tabela 5.13: Métodos de Monitoramento dos Ventos através de Satélites.
TIPO DE SATÉLITE
MÉTODO

GEOESTACIONÁRIO

POLAR

Movimento de
Nuvens

Sim

Não

Microondas

Não

Sim

Retroespalhamento
Radar

Não

Sim

TIPOS DE
INSTRUMENTO
USADOS
Imagens de
satélite
Radiômetro de
Microondas
Escaterômetro

DIREÇÃO/VELOCIDADE
DO VENTO
Sim/Sim
Não/Sim
Sim/Sim

(Fonte: BAPTISTA, 2000)

Nos satélites geoestacionários é possível medir a velocidade e direção do vento
através das nuvens presentes na imagem. A partir da determinação do deslocamento das
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nuvens com a análise de imagens sucessivas é possível determinar a direção e a
velocidade do vento que provocou tal deslocamento, supondo-se que as nuvens se
deslocam apenas devido à ação dos mesmos. É possível estimar os ventos numa vasta
região, já que a imagem do satélite geoestacionário representa uma área extensa do
planeta.
Para o traçado do campo de vento a partir de imagens de satélite podem ser
utilizados 3 tipos de imagens: imagens no comprimento de onda do infravermelho
(canal IR), imagem no comprimento de onda do visível (canal VIS) e imagem no
comprimento do vapor d’água (canal WV). Na figura 5.25 é mostrada a diferença entre
os 3 canais.

A) Imagem no canal IR

B) Imagem no canal VIS

C) Imagem no canal WV
Figura 5.25: Imagens do satélite GOES-12 do dia 10 de janeiro de 2011 às 15:45 GMT nos
canais A) Infravermelho, B) Visível e C) Vapor d’água. (Fonte: CPTEC/INPE)
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Imagens do canal infravermelho (IR): No comprimento de onda infravermelho (11
µm), a atmosfera e o vapor d’água absorvem pouca radiação sendo essa faixa conhecida
como janela atmosférica. Neste tipo de imagem, a cor está ligada a temperatura onde
cores mais escuras estão associadas a temperaturas altas e cores mais claras à
temperaturas baixas. Por isso nestas imagens as nuvens mais altas aparecem mais claras
devido ao seu topo ser mais frio e nuvens baixas não aparecem tão claramente devido ao
pouco contraste térmico.

Imagens do canal visível (VIS): A Terra não emite radiação no comprimento de onda
do visível (0,55 a 0,75µm) e toda a radiação captada pelo satélite é proveniente da
reflexão da luz solar. Neste tipo de imagem o que é visto é o que os olhos humanos
enxergariam se olhássemos a Terra do espaço. Sendo assim, nuvens mais espessas por
refletirem mais a radiação solar aparecem mais brilhantes e nuvens como pouca
espessura são pouco ou nada perceptíveis.

Imagens do canal vapor d’água (WV): A superfície do planeta emite radiação térmica
e esta radiação é absorvida e retransmitida pelos componentes da atmosfera, como
vapor d’água, gases, poeira e nuvens. O sensor do satélite ao observar a Terra com um
filtro de 6 µm consegue então visualizar a radiação térmica emitida basicamente pelas
nuvens e vapor presentes nos altos níveis da atmosfera gerando assim as imagens no
canal vapor d’água.

Na figura 5.26 é mostrado os campos de vento utilizando as imagens do canal
IR, VIS, WV e infravermelho próximo.
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Figura 5.26: Dados de Vento Medidos Através dos Canais: A) IR, B) VIS, C) WV e D)
Infravermelho Próximo. (Fonte: CPTEC/INPE).

Nos satélites de órbita polar, mesmo existindo diferentes tipos de sensores, de
acordo com BAPTISTA (2000) os mais utilizados para se estimar o vento sobre a
superfície dos oceanos são os de microondas, pois suas observações não são afetadas
pelas condições atmosféricas, como por exemplo, cobertura de nuvens, além de não
precisarem de iluminação externa para fazer a aquisição dos dados.
Já o escaterômetro analisa o campo de vento através do retroespalhamento de
um pulso de radar que ele mesmo envia e segundo WENTZ E MATTOX (1986) isto é
conseguido, pois a radiação retroespalhada pelo oceano é diretamente afetada pela
rugosidade da superfície do mesmo, que por sua vez está correlacionada com o vento
próximo da superfície. A energia das ondulações aumenta com a velocidade do vento e
com isto o retroespalhamento do pulso de radar também aumenta, causando assim
variações no sinal recebido pelo satélite (BAPTISTA, 2000).
Tais escaterômetros geram dados de velocidade do vento com erros médios
quadráticos (RMS) de, aproximadamente, 2 m/s para velocidades do vento de 2 a 20
m/s, e dados de direção com acurácia de aproximadamente 20° (MONALDO et al.,
2003). Entretanto, dada sua resolução espacial de 25 km, os escaterômetros não
fornecem informação de alta variabilidade espacial. Ainda, sua utilização não é
recomendada em regiões costeiras, pois o sinal de retorno do radar pode ser
contaminado por sinais refletidos pelo continente (WACKERMAN et al.,1996).
A figura 5.27 mostra os ventos medidos através dos satélites ERS e QuikSCAT.
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A) Velocidade do vento medida através do
satélite QuickSCAT

B) Velocidade e direção do vento
medida na área realçada da figura A

C) Velocidade do vento medida
através do satélite ERS-2

D) Velocidade e direção do vento
medida na área realçada na figura C

Figura 5.27: Medição da Velocidade e Direção do Vento Utilizando os Satélites A)
QuickSCAT e B) ERS-2. (Fonte: NOAA)

Atualmente vários centros de previsão de tempo possuem modelos de estimativa
do vento que utilizam imagens dos canais infravermelho, vapor d’água e visível. No
Brasil, somente o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) possui
estes modelos de estimativa.
Os métodos indiretos apresentados para medição do vento é uma alternativa
superficial de fazer uma primeira análise do regime de ventos de uma região dado a
resolução espacial dos dados. Estes métodos não são reconhecidos oficialmente por
órgãos reguladores que exigem que as medições dos ventos sejam feitas do modo
tradicional utilizando métodos diretos. Tais métodos serão apresentados a seguir.
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5.2.1.
Boas Práticas Adotadas em Instalações de
Estações Climatológicas
A aquisição apurada dos dados de ventos, tanto no que se refere à intensidade da
velocidade e sua direção, juntamente com os cálculos dos parâmetros estatísticos
compõem a condição básica para se efetivar a avaliação de um futuro aproveitamento
eólico. No entanto, é importante a análise dos fatores que influenciam o regime dos
ventos na localidade do empreendimento. As características do relevo, da rugosidade do
solo e dos obstáculos distribuídos ao longo da região influenciam fortemente o regime
dos ventos em uma determinada localidade (SILVA, 2006).
A meteorologia se dedica a observar e medir os parâmetros atmosféricos para
entender como a atmosfera se comporta e para prognosticar como a atmosfera se
comportará após um determinado intervalo de tempo.
A Organização responsável por padronizar as medições atmosféricas no mundo
é a Organização Meteorológica Mundial – OMM. Ela é a autoridade em assuntos
relacionados ao estado e o comportamento da atmosfera terrestre, sua interação com os
oceanos, o clima e os recursos hídricos. Voltada para as áreas meteorológicas,
hidrológicas e geofísicas, tem como missão promover a cooperação para
estabelecimento de redes de observação meteorológica, climatológica, hidrológica e
geofísicas e intercâmbio de dados relacionados.
Em 1983 a OMM divulgou o guia intitulado Guide to Meteorological
Instruments and Methods of Observation (WMO,1983) onde ela não só estabelece
normas para a instalação de uma estação meteorológica, como também estabelece
padrões de qualidade para os instrumentos utilizados no monitoramento ambiental e
para os dados gerados por tais instrumentos e a área de representatividade de tais dados.
A representatividade de uma observação é a área em que ela descreve com
precisão o valor da variável para uma finalidade específica. Para o uso meteorológico,
observações sinóticas devem ser representativas de uma área de até 100 km em torno da
estação, mas para estudos de pequena escala ou aplicações locais esta área pode ter
dimensões de 10 km ou menos.
De acordo com o guia (WMO, 2008), as regras para a instalação de uma estação
meteorológica são:
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(a) Os instrumentos devem ser expostos ao ar livre, em uma área mínima de 10 m x 7
m. O solo deve ser coberto com grama curta, ou o que melhor represente a
superfície original da região, e cercado para evitar a entrada de pessoas não
autorizadas;
(b) Não deve haver nenhum terreno íngreme próxima à estação e a mesma não deverá
ser coberta. Não havendo respeito a estas regras, os dados não serão representativos;
(c) A estação deve estar afastada de árvores, edifícios, paredes ou outros obstáculos;
(d) Piranômetros, pluviômetros e anemômetros devem ser expostos de acordo com
suas necessidades, de preferência no mesmo local dos demais instrumentos;
(e) Quando o local de instalação não for adequado para a instalação do anemômetro por
conter obstáculos, outro local deve ser procurado para medição de tal parâmetro;
(f) Locais abertos, que são ideais para a maioria dos instrumentos são inadequados para
a instalação de pluviômetros. Nestes locais ventos fracos podem reduzir a captação
de chuva e algum grau de abrigo pode ser necessário;
(g) Caso objetos como árvores ou edifícios obstruir o horizonte de forma significativa,
locais alternativos devem ser selecionados para observação da radiação solar;
(h) O local escolhido para a observação de nuvens e visibilidade deve ser o mais amplo
possível;
(i) Em uma estação instalada próximo a costa, é desejável que esta esteja o mais
próximo do mar aberto. No entanto, a estação não deve estar próximo à beira de um
precipício porque os vórtices criados afetarão a observação do vento e da
precipitação;
(j) Observações noturnas de nuvens e visibilidade são melhores quando realizadas em
locais com iluminação externa.

Algumas dessas regras são difíceis de serem cumpridas e exige do profissional
responsável pela instalação da estação que se façam adaptações no local escolhido ou
um tratamento dos dados obtidos para que a interferência não prejudique a avaliação.
Em todo o mundo, as redes de estações meteorológicas fazem a coleta dos dados
em horários pré definidos conhecidos como horário sinótico. Os dados de vento então
são coletados 4 vezes por dia e por padronização, a velocidade do vento é registrada em
metros por segundo e a direção em graus, no sentido horário de norte ou na escala de 036, onde 36 é o vento de direção norte e 09 o de leste.
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A tabela 5.14 mostra como o vento deve ser medido de acordo com as normas da
OMM:

Tabela 5.14: Requerimentos para Medição de Incerteza e Performance Instrumental.
Variável
(Vento)

Faixa

Resolução

Incerteza na medição

de medição

Velocidade

0 – 75 m/s

Constante
de tempo

0,5 m/s

0,5 m/s para ≤ 5m/s ou

16

Média de tempo
da medição

2–5m

2 e/ou 10 min

1s

2 e/ou 10 min

10% para > 5 m/s
Direção

0 – 360°

1°

5°

Rajada

0,1 – 150 m/s

0,1 m/s

10%

3s

(Fonte: WMO, 2008)

Em um estudo feito por MAZZARELLA (1972), define-se a velocidade do
vento como sendo uma grandeza vetorial tridimensional com pequenas flutuações
aleatórias no espaço e no tempo sobrepostas em uma escala maior de fluxo. Apesar da
componente tridimensional do vento, para entender como é o comportamento deste
parâmetro próximo à superfície, o guia (WMO, 2008) considera vento à superfície um
vetor bidimensional especificado por dois números que representam a direção e a
velocidade. Rajadas são definidas como flutuações rápidas do vento.
Para simplificação do estudo da velocidade e direção do vento é conveniente o
tratamento em separado das duas grandezas uma vez que a operação de um instrumento
pode continuar mesmo quando o outro por algum motivo não funcione. Como a
rugosidade do solo faz com que o vento diminua sua intensidade, a OMM recomenda
que a medição da velocidade do vento seja feita a 10 metros do solo para reduzir essa
interferência.

Já que a direção do vento varia pouco com a altura, não existe a

preocupação quanto a padronização de uma determinada altura para a medição desta
variável. É importante que o anemômetro seja instalado em um terreno aberto, cuja
distância do obstáculo mais próximo seja de no mínimo 10 vezes a altura deste. Instalar
um anemômetro próximo a obstáculos reduz a confiança no dado que está sendo
medido.
A OMM estabelece regras para a instalação de estações meteorológicas cujos
dados são empregados em estudos climatológicos e alimentação de modelos que fazem

16

No caso específico de anemômetros, ao invés do uso da constante de tempo como medida de tempo de
resposta do sensor, é utilizada a constante de distância.

75

prognóstico do tempo. Quando o objetivo do projeto é a avaliação do potencial
energético, outras normas específicas para esta finalidade devem ser seguidas.

5.2.2.
Boas Práticas Adotadas em Instalações de
Estações Anemométricas com Fins Comerciais
Os usuários das informações de vento têm particular interesse em três
informações: direção do vento, desvio padrão da velocidade do vento e rajadas. As
informações de rajadas do vento em um primeiro momento não são consideradas na
análise do potencial eólico de uma região (CRESESB, 2005). Essas informações são
geradas com medições realizadas durante 10 minutos e mostradas em coordenadas
polares chamadas de rosa dos ventos.
Em uma estação meteorológica comum, o anemômetro é instalado no topo da
torre meteorológica. No entanto, quando anemômetros são instalados ao lado de torres,
condições encontradas em parques eólicos, de acordo com GILL (1967), os
anemômetros devem ser instalados com suportes que distam da torre pelo menos três
vezes sua largura.
O usuário deve ficar atento ao modo como os instrumentos serão expostos na
torre uma vez que a distorção de fluxo a montante desta ou acima de um acessório de
montagem pode ser significativa. Uma separação adequada deve ser permitida entre o
equipamento e a estrutura de acolhimento devendo esta refletir o nível aceitável de
incerteza na medição.
A IEA (International Energy Agency), organização autônoma que elabora
estudos e recomendações sobre provimento energético, descreve em seu documento de
boas práticas recomendadas para testes e cálculos de turbinas eólicas (IEA, 1999) que
para evitar a perturbação causada pelo fluxo ao redor do mastro, o anemômetro e o topo
da torre devem ser separados verticalmente por pelo menos a separação recomendada
para o tipo de mastro utilizado.
A Figura 5.28 traz um gráfico onde é mostrado o fluxo de escoamento em torno
de uma torre cilíndrica, onde a vazão é livre da esquerda.
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Figura 5.28: Distúrbio no Fluxo de Vento Causado por uma Torre Cilíndrica.
(Fonte: IEA, 1999)

Na figura, nota-se que na direção do escoamento há uma redução na aceleração
do fluxo e que menor perturbação ocorre a 45° da direção em que o vento sopra.
Quando torres cilíndricas são utilizadas, fica claro que em locais onde o vento costuma
soprar em uma direção predominante, instalar o anemômetro nesta direção não é o
melhor arranjo.
Baseado no estudo do distúrbio no fluxo de vento causado pela influência da
torre é possível calcular a perda na medição da velocidade do vento de acordo com a
distância entre o anemômetro e a torre. A figura 5.29 mostra este resultado.

Figura 5.29: Curva de Déficit na Medição da Velocidade do Vento de Acordo com a
Distância entre Anemômetro e Torre Cilíndrica. (Fonte: IEA, 1999)

Perda de 1% na velocidade do vento é encontrada em um valor de d / R de
aproximadamente 0,17, onde d é a diâmetro da torre e R o tamanho do suporte do

77

anemômetro. Para esta porcentagem de perda na precisão da medida, o braço do
anemômetro deve estar montado a uma distância de 6 diâmetros a partir do centro do
mastro. Isto leva a concluir que a acurácia com que o dado é medido depende
fortemente da distância em que o anemômetro é montado da torre, sendo esta distância
de escolha do usuário.
A análise de fluxo em uma torre de treliça deve ser feita com mais cuidado do
que a análise de uma torre cilíndrica devido ao grau de perturbação do fluxo ser função
da solidez do mastro, da orientação do vento e da distância entre os pontos de medição
na torre. A figura 5.30 mostra o fluxo no entorno de uma torre de treliça. Neste tipo de
torre há pouquíssima perturbação no fluxo na direção de 90° fazendo desta direção um
bom local para instalar um anemômetro em um ambiente com ventos unidirecionais
predominantes.

Figura 5.30: Distúrbio no fluxo de vento causado por uma torre de treliça.
(Fonte: IEA, 1999)

A figura 5.31 mostra a perda nos valores de velocidade do vento para torres
treliçadas com diferentes níveis de porosidade (CT). Para uma torre de treliça com CT de
0,5 (porosidade relativamente baixa) perda de 1% na velocidade do vento ocorre em um
valor de L / R de aproximadamente 0,27, onde L é o diâmetro da torre e R o tamanho do
suporte do anemômetro. Para este nível de distorção, o suporte do anemômetro deve ter
um tamanho maior que 3,7 diâmetros de torre contados do cento da torre.
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Figura 5.31: Curva de Déficit na Medição da Velocidade do Vento de Acordo com a
Distância entre Anemômetro e Torre de Treliça para Diferentes Níveis de Porosidade.
(Fonte: IEA, 1999)

A equação 4.1 deve ser usada como base para avaliar a distância que o suporte
do anemômetro deve ter da torre, para uma distorção máxima requerida e uma torre com
um determinado nível de porosidade (CT), onde o índice CT pode ser estimado a partir
de códigos de construção local.

(4.1)

Como foi dito, para locais onde a direção do vento sopra preferencialmente de
uma direção, em torres tubulares, a melhor orientação para o suporte do anemômetro é
estar a 45° da direção predominante do vento. Já para torres treliçadas esta direção deve
ser de 90°. No entanto, na grande maioria dos locais, o vento não possui uma direção
preferencial e nestes casos, os suportes dos anemômetros devem ser instalados tanto na
direção do vento predominante quanto o mais distante possível da torre. Para evitar
qualquer fluxo turbulento, é preferível que o suporte seja circular e sem ângulos de
seção transversal.
Abaixo encontram-se os esquemas de montagem correta e não correta de uma
torre eólica segundo a boas práticas da IEA.

A figura 5.32 mostra a montagem correta de uma torre eólica:

1- Anemômetro instalado no topo da torre sobre um pilar livre de seus efeitos.
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2- Suporte de seção redonda separando o anemômetro inferior da torre.
3- Um pilar separando o anemômetro de seu suporte pelo menos 15 larguras do
suporte.
4- Anemômetros livres da influência de arames e outros transdutores.
5- Perturbação mínima no anemômetro causado pelo pára - raio.
6- Ausência de saliências desnecessárias provocadas por cabos, conectores e
grampos.

Neste caso estão todas as orientações destinadas a minimizar a perturbação do fluxo
nos anemômetros quando o vento está soprando na direção predominante.

Figura 5.32: Montagem correta de uma torre eólica. (Fonte: IEA, 1999)

A figura 5.33 mostra a montagem errada de uma torre eólica:

1- Anemômetro instalado no topo da torre, mas próximo a ela fazendo com que a
medição sofra influência de efeitos de distorção.
2- Anemômetro instalado próximo a torre.
3- Separação insuficiente entre o anemômetro e seu suporte.
4- Anemômetro próximo a fios e transdutores.
5- Anemômetro sujeito a perturbação máxima de fluxo quando o vento está em
uma direção predominante.
6- Pouca distância entre cabos e conectores.
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Figura 5.33: Montagem errada de uma torre eólica. (Fonte: IEA, 1999)

Seguindo estas orientações, é possível medir com maior precisão a velocidade e
direção do vento permitindo o cálculo da previsão da potência de geração do parque
eólico o mais próximo da realidade.

5.2.3.

Tipos de Anemômetros

Para medição da velocidade e direção do vento, diversos tipos e modelos de
sensores são utilizados dependendo de seu fabricante. Esses anemômetros podem ser de
plástico, nos modelos mais simples até sensores de aço inox resistentes à corrosão e
maresia em modelos mais robustos.
No mercado existem hoje os seguintes tipos de sensores:

a) Sensores convencionais - Apresentam separadamente o anemômetro de copo e a
pá para medição da velocidade e direção do vento respectivamente (figura
5.34A);
b) Sensores combinados – Apresentam no mesmo sensor o anemômetro de copo e a
pá para medição da velocidade e direção do vento respectivamente (Figura
5.34B);
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c) Sensores sônicos - Mais sofisticados utilizam o princípio sônico para medir a
velocidade e a direção do vento (figura 5.34C).
d) Sensores do tipo propeller – Medidor de velocidade do vento assume o formato
de uma hélice (figura 5.34D);

Figura 5.34: Tipos de anemômetros comercializados atualmente: Sensores convencionais
(A), sensores combinados (B), anemômetro sônico (C), anemômetro tipo propeller (D).

Cada modelo de sensor tem uma determinada particularidade que o faz ser melhor
para um determinado tipo de projeto. Conforme citado na seção 5.2, a OMM indica os
sensores convencionais pelo fato do sensor continuar operando mesmo que um dos
sensores, ou de direção ou de velocidade, pare de funcionar.
A OMM também recomenda que algumas precauções sejam tomadas pelo usuário
ao escolher o seu anemômetro: é importante que os instrumentos tenham baixo limiar de
partida17 e que o momento de inércia do sinal gerador não reduza a resposta. O sinal de
saída do sensor deve ser levado em consideração, pois em longas transmissões, como é
o caso de instrumentos que são instalados em grades alturas, pode haver redução de
sinal devido a resistência do cabo.
A natureza da resposta dos anemômetros apresentados às mudanças na velocidade
do vento pode ser caracterizada por um comprimento de resposta, cuja magnitude é

17

Velocidade mínima do vento capaz de mover o copo do anemômetro.
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diretamente proporcional ao momento de inércia do rotor e, além disso, depende de uma
série de fatores geométricos (BUSCH E KRISTENSEN, 1976; COPPIN, 1982).
Para quase todos os anemômetros a resposta é mais rápida para a aceleração do
que para a desaceleração, de modo que a velocidade média dos rotores superestima a
velocidade média do vento real. Além disso, flutuações no fluxo vertical do ar podem
causar a superestimativa dos valores de velocidade medidos pelo anemômetro de copo
(MACCREADY, 1966).
COPPIN (1982) comenta em seu estudo que o excesso de velocidade total pode
ser cerca de 10% da velocidade medida para alguns modelos e condições de vento
turbulento. Este efeito pode ser minimizado pela escolha de anemômetros que
apresentem resposta rápida. Esta resposta pode vir de um anemômetro de copo que
apresente um bom cosseno de resposta18 ou anemômetros de hélice que não apresente
componente vertical (ALBERS, KLUG E WESTERMANN, 2000).
Apesar de alguns estudos indicando o contrário, atualmente é aceito que a
tendência apresentada pelos anemômetros de superestimar a medição da velocidade do
vento não é uma fonte importante de erro na medição. No caso limite de um
anemômetro com inércia infinita, erros de superestimativa de apenas 1,1% e 4,4% irão
ocorrer em intensidades de turbulência, de 10% e 20% (PEDERSEN, 1998).
WESTERMANN (1996) em seu estudo sugeriu um modelo simples que mostra
que o erro da superestimativa da velocidade pode ser aproximado em percentagem pela
expressão:
 = ܧI2 . (1,8 d − 1,4)

(5.15)
Onde E é o erro percentual, I é a intensidade da turbulência e d é a constante de
distância para o anemômetro. Esta expressão pode ser usada como base para a correção
da velocidade do vento e para estimativa da incerteza.
Para entender a diferença entre os tipos de anemômetros, é importante entender
seu funcionamento e como cada sensor difere um do outro.

18

Em anemômetros bem construídos, a precisão da medição da velocidade independe da direção em que
o vento sopra. Isso não acontece em anemômetros mal construídos cuja precisão na medição da
velocidade depende da direção do vento.
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Anemômetro de Copo
Os anemômetros convencionais são compostos por dois sub-conjuntos: o rotor e o
gerador de sinal. Em sistemas bem concebidos, no caso do anemômetro de copo, a
velocidade angular do copo é diretamente proporcional à velocidade do vento
(PATTERSON, 1926).
A maioria dos instrumentos de medição possui uma constante de tempo indicando
qual o tempo de resposta em que o instrumento registra uma mudança em sua medição.
Quase sempre a hora em que o instrumento registra a mudança no padrão do parâmetro
medido não corresponde ao momento exato em que houve a mudança. Os anemômetros
de copo não se comportam exatamente desta maneira e, numa primeira aproximação,
exibem uma “constante de distância”19 que apesar de ser análogo a uma constante de
tempo, ao invés da resposta ser dada em tempo corrido é dada em uma distância
percorrida pelo vento (IEA, 1999).
A Agência Internacional de Energia (IEA) ressalta que os anemômetros de copo
de diferentes fabricantes podem parecer semelhantes, mas diferenças sutis fazem com
que alguns modelos apresentem medições mais precisas que outros. Estas características
estão expostas na tabela 5.15 e devem ser levadas em consideração quando o usuário for
escolher o seu modelo.
A IEA (1999) também mostra de forma clara como seria um anemômetro de
copo bem construído em comparação a um mal construído (figura 5.35).

19

Parâmetro análogo ao tempo de resposta de um aparelho, mas medido em termos de distância
percorrida pelo fluxo de ar até que o anemômetro atinja 63 % da variação da velocidade. A definição
deste parâmetro tem por base a aplicação da lei de conservação da quantidade de movimento ao sistema
anemômetro/fluxo de vento ignorando efeitos de interferência aerodinâmica e de fricção interna.
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4

B)

A)

Figura 5.35: Exemplo de Anemômetro Bem Construído (A) e Mal Construído (B).

Na figura 5.35A pode-se encontrar as seguintes características condizentes com
um anemômetro bem construído:

1. Rolamentos de alta precisão e qualidade para minimizar o atrito mecânico;
2. Corpo pequeno e uniforme para influenciar o mínimo possível o fluxo de vento;
3. Comprimento do eixo alongado para que o corpo não afete o fluxo captado pelo
rotor;
4. Geometria do rotor bem definida para que o sensor tenha boa resposta.

Já na figura 5.35B pode-se encontrar as características condizentes com um
anemômetro mal construído:

1. Rotor mal construído afeta a sensibilidade do sensor fazendo com que a
componente ascendente do vento interfira na medição;
2. Comprimento do eixo pequeno demais fazendo com que o rotor perceba a
influência causada pelo corpo do sensor.
3. Base do sensor com dimensões proporcionais ao conjunto de medição e quinas
protuberantes que influenciam o fluxo do vento.
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Tabela 5.15: Características que Influenciam na Qualidade de um Anemômetro.
Influência qualitativa na ...
Parâmetro

... sensibilidade à

... linearidade de

...

resposta

componente

calibração

dinâmica

...

sensibilidade

de calibração à

vertical do vento

direção
horizontal

do

vento
Geometria
rotor

do

(tamanho

Muito importante,
embora
tenha

do copo e etc)

não

se

Copos mais altos
em

relação

Sem influência

ao

tamanho do roto

completo

entendimento
como

Pode influenciar.

de

dão

melhorar

melhor

resposta.

este aspecto.
Tamanho

do

Sem importância.

rotor

Grandes

rotores

Grandes

terão

melhor

terão maior inércia

linearidade já que

e grande tempo de

o atrito mecânico

resposta.

se

rotores

Sem influência.

torna

insignificante.
Comprimento do

Importante:

Não influencia.

Sem importância.

eixo

Quanto maior o

os

comprimento

corpo.

do

Ajuda a minimizar
efeitos

do

eixo, menor é a
distorção do fluxo.
Geometria

do

Forma e tamanho
do

corpo

Não influencia.

Sem importância.

corpo

Se o corpo não é
uniforme,

então

afeta a magnitude

a calibração terá

do fluxo quando

dependência

este

direção do vento.

passa

pelo

da

rotor.
Tipo

de

Sem significância.

rolamento

Maior influência,

Efeito de ordem

Talvez

sua

secundária.

algum efeito.

magnitude

varia de acordo
com
temperatura.
Tipo do acessório
gerador de sinais

Não afeta.

Pode ter efeito se
o rotor é
"carregado" pelo
gerador de sinais.

(Fonte: IEA, 1999)

Possibilidade

de

efeito de ordem
secundária.

Não afeta.

tenha
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Sensores tipo Propeller
Da mesma maneira que os sensores convencionais, os sensores do tipo propeller
são compostos por dois sub-conjuntos: o rotor e o gerador de sinal. O design da hélice
helicoidal é tal que a taxa de rotação (acima dos efeitos de rolamento fricção) é
linearmente proporcional à velocidade do vento. Esse anemômetro possui como
resposta o cosseno nominal do ângulo de incidência do vetor vento, mostrando que a
hélice responde principalmente à parcela do vento, que é paralela ao eixo do rotor.
Quando usado em conjunto com um cata-vento registra tanto a velocidade quanto a
direção do vento.
Em teoria, este tipo de anemômetro não precisa de calibração em túnel de vento.
Na prática, porém, a calibração deve ser realizada em uma base regular para estabelecer
o desempenho quando utilizado em baixa velocidade e detectar o desgaste nos
rolamentos.
A desvantagem deste tipo de anemômetro está na sua incapacidade de registrar a
direção do vento diante de um fluxo turbulento real. Este efeito de inércia pode causar
uma ultrapassagem da direção correta do fluxo, colocando o rotor fora do eixo do vento
causando uma subestimativa de sua velocidade. Isto se torna um problema quando, em
baixa velocidade, o escoamento do vento se torna instável e sua direção muda
constantemente.
Outra característica que torna desvantajoso o uso deste tipo de anemômetro é a
estagnação das lâminas da hélice. Em condições de fluxo altamente turbulento onde a
velocidade do vento aumenta rapidamente, o rotor não responde tão rapidamente a esta
mudança, não registrando o valor real da rajada.
Segundo as regras de boas práticas da IEA, o uso de anemômetros do tipo
propeller não é recomendado para uso em estudos de levantamento de potencial eólico
principalmente em parques com grande número de geradores. Segundo o manual,
experiências de uso desse equipamento em um parque eólico com várias turbinas
revelaram erros de medição de velocidade do vento, que ultrapassaram 25% sob certas
condições de escoamento atmosférico. Erros desta magnitude mascaram o potencial de
geração de um projeto e acarreta prejuízo ao agente financiador que investe recursos
financeiros em um projeto que trará retorno menor que o esperado.
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Anemômetros Sônicos
Os anemômetros sônicos foram inicialmente criados para investigação do
escoamento na camada limite turbulenta. Como este tipo de equipamento não possui
partes móveis, eles não apresentam os problemas associados às características
dinâmicas como apresentados pelos anemômetros de copo e propeller. Esta
característica também diminui a manutenção nos instrumentos que por não possuir
partes móveis, apresentam também menos defeitos além de fazer medidas mais precisas
da velocidade do vento. Todas essas vantagens fazem com que o custo desse
equipamento seja mais alto dos que os já citados.
Os anemômetros sônicos comuns medem a velocidade do vento que sopra
paralelo ao solo, mas também é possível medir a componente ascendente do vento
utilizando sensores tri dimensionais como mostrado na figura 5.36. Seu uso para
estudos de potencial eólico não é comum, pois sua geometria pode interferir no fluxo de
vento causando erros significativos.

Figura 5.36: Anemômetro sônico tridimensional.

A medição em anemômetros sônicos leva em consideração o tempo percorrido
por um pulso de alta freqüência (geralmente 100 kHz) em um caminho conhecido na
direção do vento e oposta a ele. A relação entre a diferença de tempo percorrido ∆t e a
velocidade do ar Vd é:

(5.16)
Onde a é a velocidade do som e d é o caminho percorrido. O conhecimento da
temperatura do ar T e a relação a2 = KRT onde k é a razão dos calores específicos e R
constante dos gases, permite que a velocidade do vento seja expressa em termos da
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diferença de tempo percorrido ∆t. Estes sensores de vento podem medir a diferença de
tempo percorrido com resolução suficiente para detectar ventos de menos de 0,5 cm / s.
A grande vantagem no uso deste sensor é a ausência de partes móveis garantindo
que o sensor não tenha problemas de não linearidade nem outros relacionados com a
parte mecânica. Isso também ajuda a medir o vento com boa precisão e resolução.

Sodares
Outra forma de se monitorar ventos sem o uso de anemômetros é utilizando
equipamentos como sodares que operam segundo o princípio do retroespalhamento
acústico. Neste tipo de sensor, controladores eletrônicos de som (muitas vezes referido
como transdutores) são usados para gerar pulsos acústicos que são direcionadas para a
atmosfera. Estes controladores são orientados para a atmosfera por uma antena que
amplifica e transmite o pulso acústico. A freqüência destes pulsos varia geralmente
entre 1000 e 4500 Hz, o que corresponde a comprimentos de onda λ de 34 e 8 cm
respectivamente. O comprimento de pulso τ pode variar entre 5 e 30 ms com potências
que variam de 2-300 W.
Devido a inúmeros fatores como, por exemplo, o aquecimento desigual da
superfície, cisalhamento do vento ou inversões térmicas, as camadas da atmosfera
próximas a superfície ficam divididas em camadas de acordo com sua temperatura.
Como o som se propaga através de ondas na atmosfera, uma parte da energia
transmitida é dispersa devido a não uniformidade da temperatura nestas camadas.

Figura 5.37: Sodar

Após o pulso acústico ser transmitido para a atmosfera, um receptor na
superfície capta e amplia o retroespalhamento do sinal. Este sinal é medido e gravado a
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uma taxa de várias centenas de vezes por segundo durante um período de alguns
segundos. A série de tempo é então dividida em um número de blocos menores. Cada
bloco está diretamente relacionado a uma discreta camada na atmosfera. A transformada
de Fourier é geralmente empregada para calcular a freqüência média do sinal óptico. O
efeito Doppler, isto é, a diferença entre a freqüência transmitida f e a freqüência
retroespalhada fs, é diretamente proporcional à velocidade do vento ao longo do eixo do
feixe acústico (CRESCENTI, 1997).
Uma das principais vantagens do SODAR está na sua capacidade de definir
perfis de vento até altitudes não alcançadas por torres anemométricas. Este tipo de
equipamento também pode ser portátil facilitando o deslocamento do sistema durante a
realização de campanhas de medição de curto prazo. Outro fator importante é que como
o SODAR é um equipamento remoto, ele não perturba o escoamento do vento durante a
medição como uma torre anemométrica.
Ruídos de fundo como, por exemplo, automóveis, aviões, máquinas, aves e
insetos podem causar interferências na medição e constituem uma desvantagem no uso
deste tipo de equipamento além de seu alto custo de aquisição.
Outro problema encontrado no uso deste equipamento é que a formação de uma
camada limite estável no início da manhã e final da tarde pode causar erros na medição
uma vez que a homogeneidade da temperatura não permite o espalhamento necessário
para captar o sinal refletido. O fato de ser emitido um pulso sonoro audível também
afeta

a

população

local

caso

seja

instalado

próximo

a

áreas

habitadas

(CRESCENTI,1997).

5.2.4.

Normas para Calibração de Anemômetros

Atualmente existem diversos tipos de instrumentos capazes de monitorar os
ventos em um determinado local. É possível escolher entre as diversas marcas
disponíveis no mercado para montar sua torre. No entanto, muitos usuários se esquecem
que o bom funcionamento dos instrumentos de medição está condicionado à uma boa
manutenção. Uma vez que estes instrumentos ficam disponíveis em locais abertos, a
limpeza nos anemômetros, lubrificação dos rolamentos e a recalibração dos sensores se
fazem necessárias de tempos em tempos.
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Para assegurar a qualidade dos instrumentos, cada um deles deve ter seu
certificado de calibração emitido antes da instalação. Ao longo da vida útil da estação
eólica, todos os instrumentos devem ser comparados com um instrumento de referência
que esteja calibrado de modo a se certificar que suas medições são feitas corretamente.
ALÉ et al (2008) mostra em seu estudo como a incerteza de um anemômetro
afeta a variação de energia para diferentes velocidades médias conforme pode ser visto
na figura 5.38.

Figura 5.38: Relação entre a Incerteza na Velocidade do Vento e Variação da Energia.
(Fonte: ALE et al, 2008)

Para uma velocidade média de 7 m/s e utilizando um anemômetro com incerteza
de ± 0,5m/s, a variação na energia gerada pode ser maior que ± 21%. Para tornar
confiáveis os resultados de energia disponível, PETER E VAN EMDEN (2008)
recomendam a utilização de anemômetros com incerteza compreendida entre 0,1 m/s a
0,2 m/s.
Normas e procedimentos para calibração de anemômetros são fornecidos pela
International Electrotechnical Commission - IEC e pela MEASNET. A MEASNET é
uma rede internacional de metrologia que agrupa instituições e laboratórios de energia
eólica com finalidade de padronizar os procedimentos para a calibração de
anemômetros, curva de potência de turbinas eólicas, nível de ruído de turbinas eólicas e
qualidade de energia de turbinas eólicas. Atualmente existem 15 instituições membros
de 05 países, principalmente da Europa. Procedimentos para calibração de anemômetros
são fornecidos no documento Cup Anemometer Calibration Procedure. A norma IEC
61400-12-1 para levantamento da curva de potência de turbinas eólicas aborda no seu
Anexo F os procedimentos para calibração de anemômetros (ALE et al,2008).
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A IEA (1999) recomenda que cada anemômetro seja recalibrado a cada 6 meses.
Esta recalibração deve ser feita em um túnel de vento e em instituições que tenham
rastreabilidade a padrões internacionais e inter-comparabilidade com outras
organizações competentes, garantia da qualidade técnica e plena compreensão das
características do túnel de vento.
O procedimento de calibração deve incluir:
•

Calibração prévia do túnel de vento para relacionar as condições em uma
posição de referência com aqueles na posição do anemômetro;

•

Cálculo das velocidades do vento a partir de medições da cabeça dinâmica e
densidade do ar, devendo o último estar baseado na medição da temperatura,
pressão barométrica e umidade relativa;

•

Correção das velocidades do vento para explicar os efeitos de bloqueio;

•

Calibração em intervalos de 1, 4 e 16 m/s;

•

Amostragem do comportamento de estado estacionário em cada velocidade do
vento acima de um período de 30 segundos.

A calibração de anemômetros é realizada num túnel de vento e consiste em
instalar o anemômetro na seção de teste e correlacionar diferentes velocidades à
freqüência de saída do anemômetro. A velocidade nesta seção é determina com auxilio
de tubos de Pitot. No procedimento são utilizados transdutores para medir a pressão
diferencial dos tubos de Pitot, temperatura média o ar, pressão atmosférica e umidade
relativa. Um sistema de aquisição de dados permite o condicionamento dos sinais assim
como o registro das variáveis envolvidas. O procedimento é realizado na faixa de 4m/s a
16m/s. Após o levantamento dos dados, se realiza uma análise de regressão linear
determinando parâmetros estatísticos como os coeficientes angular e linear que definem
a equação da reta que representa a velocidade do vento em função da rotação do
anemômetro. A freqüência da amostragem deve ser de pelo menos 1Hz durante pelo
menos 30 segundos. A velocidade média de referência é determinada medindo a pressão
diferencial no tubo de Pitot e levando em consideração as correções do coeficiente de
correção do tubo de Pitot, do túnel de vento e do efeito de bloqueio. A massa específica
do ar é determinada em função da temperatura média do ar, da umidade relativa e da
pressão atmosférica (ALÉ et al, 2008).
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Após a coleta dos dados, deve-se realizar uma análise de regressão linear com o
objetivo de obter os seguintes parâmetros: coeficiente linear (offset), coeficiente
angular (slope), desvio padrão e coeficiente correlação. Na regressão linear se
correlaciona a velocidade de referência, obtida no túnel de vento a partir da pressão
dinâmica dos tubos de Pitot, com a freqüência de saída do anemômetro. O procedimento
de calibração é considerado satisfatório quando o coeficiente de correlação é maior que
0,99995 (Alé ET AL, 2008).
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6. CONCLUSÕES
A matriz energética brasileira é baseada em sua maior parte nos recursos
hídricos existentes em abundância e este fator contribui para que o país tenha uma das
matrizes mais limpas do mundo, sob o ponto de vista das emissões de GEE, em que
pese o debate em torno de seus impactos sócio-culturais. O racionamento no
abastecimento de energia elétrica em 2001 orientou o pensamento do planejamento
energético brasileiro a reduzir a dependência do regime pluviométrico que mantém os
reservatórios das hidrelétricas. Com a criação de leis específicas para a instalação de
projetos alternativos de exploração energética houve a possibilidade de utilizar
diferentes recursos naturais para este aproveitamento. Neste contexto a energia eólica,
face ao reconhecido potencial brasileiro ganhou destaque.
A energia gerada pelo vento é uma excelente alternativa em um país como o
Brasil onde sua grande extensão territorial faz com que existam peculiaridades, seja do
clima ou relevo, que ressaltem essa variável meteorológica. Em algumas das regiões ela
pode tornar-se complementar à geração hidráulica, uma vez em que condições
meteorológicas em períodos de estiagem intensificam o regime de ventos em algumas
regiões com destaque para a região nordeste.
Pequenas centrais eólicas podem suprir localidades isoladas, contribuindo para o
processo de universalização do atendimento. Quanto às centrais de grande porte, estas
têm potencial para atender o Sistema Interligado Nacional (SIN) com importantes
ganhos: contribuindo para a redução da emissão de poluentes atmosféricos gerados
pelas usinas térmicas, com destaque para os GEE; contribuindo para a redução
necessidade de expansão das unidades convencionais de geração além de diminuir o
risco gerado pela sazonalidade hidrológica, à luz da complementaridade citada
anteriormente.
Após o lançamento do PROINFA, verificou-se um aumento nos projetos
renováveis não convencionais para geração de energia. O país que contava com alguns
poucos projetos implantados antes da entrada em vigor do programa, viu crescer o
número de projetos de geração eólica principalmente na região nordeste. Atualmente
estão em funcionamento 51 usinas eólicas com potencial de geração de mais de 928
MW.
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A avaliação do potencial eólico de uma região requer trabalhos sistemáticos de
coleta e análise de dados sobre o regime de ventos. Geralmente, uma avaliação rigorosa
requer levantamentos específicos, embora dados coletados em aeroportos, estações
meteorológicas e outras aplicações similares possam fornecer uma primeira estimativa
do potencial bruto ou teórico de aproveitamento da energia.
Para que a energia eólica seja considerada tecnicamente aproveitável, é
necessário que sua densidade seja maior ou igual a 500 W/m2 a uma altura de 50
metros, o que requer uma velocidade mínima do vento de 7 a 8 m/s (GRUBB e
MEYER, 1993). Para medição de tal potencial hoje existe uma infinidade de
equipamentos disponíveis no mercado com diferentes princípios de medição, qualidade
e conseqüentemente preço. A implantação de um parque eólico é um projeto com
grande risco financeiro associado e para sua minimização, uma rígida avaliação do
potencial parte do princípio que sejam empregados boas técnicas e equipamentos.
Em cada estudo de levantamento de potencial eólico são utilizados
equipamentos de livre escolha do empreendedor existindo então a possibilidade do uso
de equipamentos não indicados para este fim. Quando feita uma escolha inadequada de
instrumentação, a qualidade do dado medido se torna duvidosa levando a incertezas
sobre o potencial de geração do parque eólico proposto. Para nortear tais estudos, apesar
de não obrigatórios, existem regras e boas práticas para a instalação de torres
anemométricas onde são sugeridos tipos de equipamentos e acessórios de instalação que
minimizam ao máximo a interferência na medição do fluxo do vento fazendo com que a
mesma seja a mais acurada possível.
A escolha dos projetos selecionados pelo PROINFA levou em consideração
além da situação financeira das empresas concorrentes, o seu potencial de geração. A
seleção foi feita de modo que a capacidade de geração dos projetos escolhidos somados
atendesse aos 1.100 MW reservados a fonte eólica. Dentro da extensa documentação
solicitada para habilitação dos projetos, consta a necessidade da apresentação de
documento emitido por um órgão independente que certifique que os dados
anemométricos foram medidos de acordo com as normas da IEA. Solicitar este tipo de
certificação é uma forma de garantir que a capacidade de geração prevista do projeto
corresponderá à capacidade real quando o parque eólico estiver em atividade.
Por isso é importante que o agente de mercado avaliador e/ou financiador de
projetos eólicos, tanto no âmbito do PROINFA quanto fora dele, tenham atenção às
normas de instalação de torres anemométricas para que erros de avaliação de projetos
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não sejam cometidos. Nesta dissertação foi mostrado de maneira direta quais são as
regras que estão sendo seguidas para implantação de grandes parques eólicos em todo
mundo e como uma torre anemométrica deve ser instalada para que os dados medidos
sejam os mais próximos da realidade.
O PROINFA veio à luz como uma tentativa nacional de promover métodos
alternativos para exploração energética, mas nada impede que cada estado da federação
crie seus próprios programas de incentivos para explorar o recurso natural mais
abundante de suas terras. Neste sentido, este trabalho vem mostrar a importância da
correta medição do vento assim como a exigência de documentos, tal como solicitado
pelo PROINFA, que comprovem o uso das melhores práticas para monitoramento
eólico para fins energéticos.
Ao longo do texto chamou-se a atenção para os inúmeros equipamentos
existentes no mercado para medições das variáveis meteorológicas. Com a finalidade de
tornar os estudos de levantamento do potencial eólico cada vez mais precisos, sugere-se
que seja comparado os diversos equipamentos, principalmente anemômetros, de modo a
indicar quais seriam os melhores instrumentos para uso em torres anemométricas no
país.
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