
 
 

 

 

 

Modelagem de Usinas Eólicas através de um Processo de 
Markov e Técnicas de Confiabilidade para a Estimativa 

Anual da Energia Produzida.  
 
 
 
 

Ricardo Barros de Mendonça 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Ferreira Pinheiro 

 
 
 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de 
Computação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte como parte dos requisitos para a obtenção do 
grau de Mestre em Ciências em Engenharia Elétrica 
(MSc.). 

 
                                 
 
 
 

Natal, RN, dezembro de 2009 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divisão de Serviços Técnicos 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 
 
 
Mendonça, Ricardo Barros de. 
      Modelagem de usinas eólicas através de um processo de Markov e 
técnicas de confiabilidade para  a estimativa anual da energia produzida / 
Ricardo Barros de Mendonça. – Natal, RN, 2009. 
 116 f. 

 
Orientador: Ricardo Ferreira Pinheiro. 
   

 
      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Centro de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. 

 
1. Usinas eólicas – Confiabilidade – Dissertação. 2. Geração eólica – 

Dissertação.  3. Modelagem de Markov – Dissertação. I. Pinheiro, Ricardo 
Ferreira. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  III. Título. 

 
RN/UF/BCZM                               CDU 621.311.245(043.3) 

 



 

 

Modelagem de Usinas Eólicas através de um Processo de 
Markov e Técnicas de Confiabilidade para a Estimativa 

Anual da Energia Produzida.  
 
 
 
 
 

Ricardo Barros de Mendonça 
 
 
 
                                      

 
Dissertação de Mestrado aprovada em 09/12/2009 pela Banca examinadora composta pelos 

seguintes membros: 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais (In 

memoriam), Wolckmar e Grináuria e aos 

meus filhos, Renata, Ricardo, Rodrigo, 

Raquel e Rafael  

 



 

 

 

 

Agradecimentos 
 

 
À Deus que sempre me iluminou e me abençoou em tudo que faço.  
 
Aos meus pais (In memoriam), por terem me dado a vida, e sempre me mostrado a 

importância dos estudos na vida das pessoas. 
 
Aos meus filhos e enteadas, Renata, Ricardo, Rodrigo, Raquel, Rafael, Paula e Paloma, 

pela compreensão do pouco tempo que pude reservar a eles neste período. 
 
A todos os professores e funcionários do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica da UFRN, que de alguma forma contribuíram para este trabalho. Em especial ao 
coordenador Andrés Ortiz pela oportunidade dada ao aceitar a minha reintegração neste 
Programa de Pós-graduação e ao meu orientador, Ricardo Pinheiro, pela paciência e 
incentivos dados na continuidade deste trabalho. 

 
A todos os companheiros da PETROBRAS, pelo apoio, amizade e compreensão nos 

momentos mais difíceis. Em especial ao gerente da Gerência de Engenharia de Manutenção e 
Inspeção, Roberto Lúcio, pela compreensão liberando um expediente para que eu pudesse me 
dedicar a este trabalho. 

  
Ao colega Érico Cardineli, pela ajuda dada no início do desenvolvimento do programa 

computacional em Matlab. E em especial ao companheiro de trabalho Daniel Faro, pela 
participação nas discussões na área de eólica e no desenvolvimento de novas funções em 
Matlab, que contribuíram de forma preponderante na continuidade desse trabalho.   

 
E, finalmente, à minha esposa, Madeny, pelo amor e carinho dedicados em todos os 

momentos, sempre me dando forças para prosseguir com este trabalho, principalmente 
naqueles momentos em que eu mais fraquejava e me desestimulava. 



 

 

 
Resumo 

 

 
Este trabalho tem por objetivo, utilizar um modelo computacional que considera as 

características estatísticas do vento e as características de confiabilidade de uma turbina 
eólica, tais como taxas de falha e de reparo, representando a usina eólica por um processo de 
Markov, para determinação da estimativa anual da energia gerada e compará-la com um caso 
real. Este modelo também pode ser utilizado em estudos de confiabilidade, além de fornecer 
alguns indicadores de desempenho, que ajudarão na análise de viabilidade de implantação de 
uma usina eólica, uma vez conhecida a curva de potência do aerogerador e dispondo-se de 
medições anemométricas da velocidade do vento. Para a validação deste modelo, foram feitas 
simulações utilizando o banco de dados da usina eólica de Macau da PETROBRAS. Os 
resultados obtidos foram bem próximos do real, confirmando, assim, que o modelo reproduziu 
com sucesso o comportamento de todos os componentes envolvidos. Finalmente, foi feita 
uma comparação dos resultados apresentados por este modelo, com o resultado da energia 
anual estimada considerando a modelagem do comportamento do vento por uma distribuição 
estatística de Weibull. 

 
Palavras-chave: Confiabilidade de Usinas Eólicas, Geração Eólica, Modelagem de 

Markov 
 



 

 

 
Abstract 
 

 
This study aims to use a computational model that considers the statistical 

characteristics of the wind  and the reliability characteristics of a wind turbine, such as failure 
rates and repair, representing the wind farm by a Markov process to determine the estimated 
annual energy generated, and compare it with a real case. This model can also be used in 
reliability studies, and provides some performance indicators that will help in analyzing the 
feasibility of setting up a wind farm, once the power curve is known and the availability   of 
wind speed measurements. To validate this model, simulations were done using the database 
of the wind farm of Macau PETROBRAS. The results were very close to the real, thereby 
confirming that the model successfully reproduced the behavior of all components involved. 
Finally, a comparison was made of the results presented by this model, with the result of 
estimated annual energy considering the modeling of the distribution wind by a  statistical 
distribution of Weibull. 
 

Keywords: Reliability of Wind Farms, Wind Generation, Markov Modeling. 

 



 

 i 

SUMÁRIO 

 

SUMÁRIO..................................................................................................................................i 

LISTA DE FIGURAS...............................................................................................................v 

LISTA DE TABELAS.............................................................................................................ix 

Capítulo 1 ..................................................................................................................................1 

Introdução .................................................................................................................................1 

1.1 Energia Elétrica no Brasil e no Mundo............................................................................2 

1.2 Revisão Bibliográfica ......................................................................................................9 

1.3 Estrutura da Dissertação ................................................................................................10 

Capítulo 2 ................................................................................................................................11 

Conceitos Básicos de Probabilidade......................................................................................11 

2.1 Função Probabilidade ....................................................................................................11 

2.2 Equações Fundamentais.................................................................................................11 

2.3 Probabilidade Condicional.............................................................................................12 

2.4 Teorema das Probabilidades Totais ...............................................................................12 

2.5 Fórmula de Bayes ..........................................................................................................13 

2.6 Variáveis Aleatórias.......................................................................................................13 

2.7 Função Densidade de Probabilidade..............................................................................14 

2.8 Função Distribuição de Probabilidade...........................................................................14 

2.9 Esperança Matemática ...................................................................................................15 

2.10 Momentos, Variância e Desvio Padrão........................................................................15 

2.11 Distribuições de Probabilidade ....................................................................................16 

2.11.1 Distribuição Binomial ..........................................................................................16 

2.11.2 Distribuição de Poisson........................................................................................17 

2.11.3 Distribuição Normal.............................................................................................18 

2.11.4 Distribuição Exponencial .....................................................................................19 

2.11.5 Distribuição de Weibull .......................................................................................20 

Capítulo 3 ................................................................................................................................23 

Confiabilidade de Componentes e de Sistemas de Geração Elétrica.................................23 



 

 ii

3.1 Funções Confiabilidade e Densidade de Falha.............................................................. 23 

3.2 Função Taxa de Falha.................................................................................................... 24 

3.3 Processos Estocásticos .................................................................................................. 27 

3.3.1 Processos e Cadeias de Markov............................................................................. 27 

3.3.2 Processos Contínuos de  Markov........................................................................... 30 

3.3.3 Noções de Freqüência e Duração de Acontecimentos........................................... 33 

3.3.4 Sistemas Série e Paralelo....................................................................................... 35 

3.3.4.1 Sistema Série ...................................................................................................... 35 

3.3.4.2 Sistema Paralelo ................................................................................................. 36 

3.4 Confiabilidade de Sistema de Geração Elétrica ............................................................ 37 

3.4.1 Método Analítico................................................................................................... 38 

3.4.2 Simulação Estocástica ........................................................................................... 39 

Capítulo 4................................................................................................................................ 41 

Modelo de Confiabilidade de Usina Eólica.......................................................................... 41 

4.1 A Turbina Eólica ........................................................................................................... 41 

4.2 O Mecanismo de Geração ............................................................................................. 43 

4.3 Estimativa da Geração de Energia Anual...................................................................... 49 

4.4 Modelagem da Turbina ................................................................................................. 51 

4.5 Modelagem do Comportamento do Vento .................................................................... 52 

4.6 Modelagem da Turbina e do Comportamento do Vento Combinados.......................... 55 

4.7 Programa Computacional .............................................................................................. 62 

Capítulo 5................................................................................................................................ 65 

Estudo de Caso Aplicado a um Campo de Petróleo............................................................ 65 

5.1 Caracterização do Local / Recursos Eólicos ................................................................. 65 

5.2 Sistema de Distribuição de Energia Elétrica ................................................................. 66 

5.3 Banco de Dados da Usina Eólica de Macau.................................................................. 67 

5.4 Considerações Gerais .................................................................................................... 68 

5.5 Simulações e Resultados ............................................................................................... 74 

5.5.1 Grupo de Simulações 1 – Período de Ponta (17:30h às 20:30h) ........................... 75 

5.5.1.1 Simulação para uma turbina ............................................................................... 75 

5.5.1.1.1 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos para as três turbinas no 
mesmo horário de ponta, VELPMED, e curva de potência do fabricante ...................... 75 

5.5.1.1.2 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos  para as três turbinas no 
mesmo horário de ponta, acrescido 3,8%, 1,038 X VELPMED, e curva de potência do 
fabricante ........................................................................................................................ 79 



 

 iii  

5.5.1.1.3 Vetor Velocidade composto dos valores medidos para a turbina 1, VELP1, 
utilizando as curvas de potência do fabricante e da turbina 1.........................................81 

5.5.1.2 Simulação para três turbinas ...............................................................................83 

5.5.1.2.1 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos para as três turbinas no 
mesmo horário de ponta, VELPMED, e curva de potência do fabricante.......................84 

5.5.1.2.2 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos para as três turbinas no 
mesmo horário de ponta, acrescido 3,8%, 1,038 X VELPMED, e curva de potência do 
fabricante.........................................................................................................................88 

5.5.1.2.3 Vetor Velocidade composto dos valores medidos para a turbina 1, VELP1, 
utilizando as curvas de potência do fabricante e da turbina 1.........................................91 

5.5.2 Grupo de Simulações 2 – Período Fora de Ponta (20:40h às 17:20h do dia 
seguinte) ..........................................................................................................................94 

5.5.2.1 Simulação para uma turbina................................................................................94 

5.5.2.1.1 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos para as três turbinas no 
mesmo horário fora de ponta, VELFPMED, e curva de potência do fabricante.............94 

5.5.2.1.2 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos para as três turbinas no 
mesmo horário fora de ponta, acrescido 3,8%, 1,038 X VELFPMED, e curva de 
potência do fabricante .....................................................................................................96 

5.5.2.1.3 Vetor Velocidade composto dos valores medidos para a turbina 1, VELFP1, 
utilizando as curvas de potência do fabricante e da turbina 1.........................................98 

5.5.2.2 Simulação para três turbinas .............................................................................101 

5.5.2.2.1 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos para as três turbinas no 
mesmo horário fora de ponta, VELFPMED, e curva de potência do fabricante...........101 

5.5.2.2.2 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos para as três turbinas no 
mesmo horário fora de ponta, acrescido 3,8%, 1,038 X VELFPMED, e curva de 
potência do fabricante ...................................................................................................103 

5.5.2.2.3 Vetor Velocidade composto dos valores medidos para a turbina 1, VELFP1, 
utilizando as curvas de potência do fabricante e da turbina 1.......................................106 

5.6– ANÁLISE ECONÔMICA .........................................................................................108 

Capítulo 6 ..............................................................................................................................113 

Conclusões e Trabalhos Futuros .........................................................................................113 

Referências Bibliográficas ...................................................................................................115 

 



 

 iv

 



 

 v 

 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1.1 – Custos de Produção de Energia Elétrica no Brasil ............................................4 

Figura 2.1 – Gráfico da Função Densidade de Probabilidade da Distribuição Normal.......18 

Figura 2.2 – Gráfico da Função Densidade de Probabilidade Normalizada da Distribuição 
Normal .................................................................................................................................19 

Figura 2.3 – Gráfico da Função Densidade de Probabilidade da Distribuição Exponencial
.............................................................................................................................................20 

Figura 2.4 – Gráfico da função densidade de probabilidade da Distribuição de Weibull para 
valores distintos de k e c igual a 1. ......................................................................................21 

Figura 3.1 – Função densidade de falha ..............................................................................24 

Figura 3.2 – Gráfico da Função Taxa de Falha em Função do Tempo de Operação ..........25 

Figura 3.3 - Diagrama do Espaço de Estados de um Componente......................................30 

Figura 3.4 – Comportamento das probabilidades p1(t) e p2(t) .............................................33 

Figura 3.5 – Sistema com Dois Componentes Conectados em Série ..................................35 

Figura 3.6 - Sistema com Dois Componentes Conectados em Paralelo..............................36 

Figura 3.7 - Distribuição de probabilidade acumulada de um componente modelado a dois 
estados..................................................................................................................................39 

Figura 4.1 - Aquecimento e Direção dos ventos globais na superfície da Terra - Fonte: 
www.WINDPOWER.org, 1998...........................................................................................41 

Figura 4.2 -  Componentes da turbina eólica .......................................................................42 

Figura 4.3 - Forças geradas pelo vento incidindo sobre a pá de uma turbina eólica ...........44 

Figura 4.4 - Ângulos de passo “β” e de ataque “δ” da pá do rotor ......................................44 

Figura 4.5 – Fluxo de ar através de um cilindro ..................................................................45 

Figura 4.6 – Tubo de ar fluindo através de uma turbina eólica ...........................................46 

Figura 4.7 – Curva de Potência de uma turbina eólica ........................................................48 

Figura 4.8 - Distribuição diária média para cada estação do ano ........................................49 

Figura 4.9 – Obtenção da curva de distribuição de energia anual .......................................50 

Figura 4.10 – Modelo de turbina eólica a dois estados........................................................51 

Figura 4.11 – Diagrama de espaço de estados de uma usina eólica com duas turbinas ......51 

Figura 4.12 – Diagrama de espaço de estados de uma usina eólica com três turbinas........52 

Figura 4.13 - Séries temporais real e agrupada em quatro estados de velocidade de vento 55 



 

 vi

Figura 4.14 – Diagrama de espaço de estados com uma turbina e quatro estados de 
velocidade de vento............................................................................................................. 56 

Figura 4.15 – Diagrama de espaço de estados com duas turbinas e quatro estados de 
velocidade de vento............................................................................................................. 56 

Figura 4.16 – Diagrama de espaço de estados com três turbinas e quatro estados de 
velocidade de vento............................................................................................................. 57 

Figura 5.1 – Usina Eólica de Macau – PETROBRAS ........................................................65 

Figura 5.2 – Diagrama Unifilar Simplificado dos Campos de Petróleo de CN, SCR, MA, 
SER e ART.......................................................................................................................... 66 

Figura 5.3 – Curva de Potência da Turbina ENERCON E – 40 / 600 kW (fabricante)...... 70 

Figura 5.4 – Curvas de Potência das Turbinas 1, 2 e 3 ....................................................... 73 

Figura 5.5 – Curvas de Potência estimadas para as turbinas 1, 2 , 3 e do fabricante .......... 73 

Figura 5.6 – Curvas de Potência e de Duração para 4 estados de velocidade de vento (vetor 
veloc. VELPMED)............................................................................................................... 76 

Figura 5.7 – Curvas de Potência e de Duração para 10 estados de velocidade de vento 
(vetor veloc. VELPMED) .................................................................................................... 77 

Figura 5.8 – Curvas de Potência e de Duração para 80 estados de velocidade de vento 
(vetor veloc. VELPMED) .................................................................................................... 77 

Figura 5.9 – Curvas de Potência e de Duração para 4 estados de velocidade de vento (vetor 
veloc. 1,038 X VELPMED)................................................................................................. 80 

Figura 5.10 – Curvas de Potência e de Duração para 10 estados de velocidade de vento 
(vetor veloc. 1,038 X VELPMED) ...................................................................................... 80 

Figura 5.11 – Curvas de Potência e de Duração para 80 estados de velocidade de vento 
(vetor veloc. 1,038 X VELPMED) ...................................................................................... 80 

Figura 5.12 – Curva de Duração para 4 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 
VELPMED) ......................................................................................................................... 86 

Figura 5.13 – Curva de Duração para 10 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 
VELPMED) ......................................................................................................................... 86 

Figura 5.14 – Curva de Duração para 80 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 
VELPMED) ......................................................................................................................... 86 

Figura 5.15 – Curva de Duração para 4 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 
1,038XVELPMED) .............................................................................................................. 89 

Figura 5.16 – Curva de Duração para 10 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 
1,038XVELPMED) .............................................................................................................. 89 

Figura 5.17 – Curva de Duração para 80 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 
1,038XVELPMED) .............................................................................................................. 90 

Figura 5.18 – Curvas de Potência e de Duração para 4 estados de velocidade de vento 
(vetor veloc. VELFPMED).................................................................................................. 95 

Figura 5.19 – Curvas de Potência e de Duração para 10 estados de velocidade de vento 
(vetor veloc. VELFPMED).................................................................................................. 95 



 

 vii  

Figura 5.20 – Curvas de Potência e de Duração para 4 estados de velocidade de vento 
(vetor veloc. 1,038 X VELFPMED) ....................................................................................97 

Figura 5.21 – Curvas de Potência e de Duração para 10 estados de velocidade de vento 
(vetor veloc. 1,038 X VELFPMED) ....................................................................................97 

Figura 5.22 – Curva de Duração para 4 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 
VELFPMED) .....................................................................................................................102 

Figura 5.23 – Curva de Duração para 10 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 
VELFPMED) .....................................................................................................................102 

Figura 5.24 – Curva de Duração para 4 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 1,038 
X VELFPMED)..................................................................................................................104 

Figura 5.25 – Curva de Duração para 10 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 1,038 
X VELFPMED)..................................................................................................................105 

Figura 5.26 – Diagrama de Fluxo de Caixa do Investimento ............................................110 

 



 

 viii



 

 ix

 

LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 1.1 – Produção de Energia Elétrica no Mundo em 2006 - Fonte: IEA, 2008. ...........2 

Tabela 1.2 - Oferta Primária de Energia no Mundo em 1973 e 2006 - Fonte: IEA, 2008.....3 

Tabela 1.3 – Empreendimentos em Operação, Construção e Outorgados - Fonte: Aneel, 
2008. ......................................................................................................................................5 

Tabela 1.4 – Potência Eólica Instalada nos últimos 10 anos - Fonte: WWEA, 2008............6 

Tabela 1.5 – Potência Eólica Instalada em 2007 e 2008 - Fonte: WWEA,  2009.................7 

Tabela 1.6 – Potencial eólico estimado no Brasil - Fonte: EPE, 2007 ..................................8 

Tabela 3.1 – Tabela de Probabilidades de Capacidades Avariadas. ....................................38 

Tabela 5.1 – Energia gerada na Usina eólica de Macau em 2005 (kWh)............................68 

Tabela 5.2 – Tabela de Potência do Fabricante para a Turbina ENERCON E – 40 / 600 kW
.............................................................................................................................................69 

Tabela 5.3 – Tabelas de Potência para as Turbinas 1, 2 e 3 ................................................72 

Tabela 5.4 –Estados de Vento e de Geração no período de Ponta (vetor veloc. VELPMED)
.............................................................................................................................................76 

Tabela 5.5 –Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no Período 
de Ponta (vetor veloc. VELPMED)......................................................................................78 

Tabela 5.6 –Estados de Vento e de Geração no período de Ponta (vetor veloc. 
1,038XVELPMED) ..............................................................................................................79 

Tabela 5.7 –Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período 
de Ponta (vetor veloc. 1,038 X VELPMED) ........................................................................81 

Tabela 5.8 –Estados de Vento e de Geração no período de Ponta (vetor veloc. VELP1) ...82 

Tabela 5.9 –Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período 
de Ponta (vetor veloc. VELP1) ............................................................................................83 

Tabela 5.10 – Estados de Vento e de Geração no período de Ponta (vetor veloc. 
VELPMED) ..........................................................................................................................85 

Tabela 5.11 –Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período 
de Ponta (vetor veloc. VELPMED)......................................................................................87 

Tabela 5.12 –Estados de Vento e de Geração no período de Ponta (vetor veloc. 
1,038XVELPMED) ..............................................................................................................88 

Tabela 5.13 – Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no 
período de Ponta (vetor veloc. 1,038 X VELPMED)...........................................................90 

Tabela 5.14 – Estados de Vento e de Geração no período de Ponta (vetor veloc. VELP1) 91 



 

 x 

Tabela 5.15 – Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no 
período de Ponta (vetor veloc. VELP1)............................................................................... 93 

Tabela 5.16 – Estados de Vento e de Geração no período Fora de Ponta (vetor veloc. 
VELFPMED) ....................................................................................................................... 94 

Tabela 5.17 –Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período 
Fora de Ponta (vetor veloc. VELFPMED)........................................................................... 96 

Tabela 5.18 –Estados de Vento e de Geração no período Fora de Ponta (vetor veloc. 
1,038XVELFPMED) ........................................................................................................... 97 

Tabela 5.19 – Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no 
período Fora de Ponta (vetor veloc. 1,038 X VELFPMED) ............................................... 98 

Tabela 5.20 – Estados de Vento e de Geração no período Fora de Ponta (vetor veloc. 
VELFP1).............................................................................................................................. 99 

Tabela 5.21 – Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no 
período Fora de Ponta (vetor veloc. VELFP1) .................................................................. 100 

Tabela 5.22 – Estados de Vento e de Geração no período Fora de Ponta (vetor veloc. 
VELFPMED) ..................................................................................................................... 101 

Tabela 5.23 – Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no 
período Fora de Ponta (vetor veloc. VELFPMED) ........................................................... 103 

Tabela 5.24 – Estados de Vento e de Geração no período Fora de Ponta (vetor veloc. 
1,038XVELFPMED) ......................................................................................................... 104 

Tabela 5.25 – Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no 
período Fora de Ponta (vetor veloc. 1,038 X VELFPMED) ............................................. 105 

Tabela 5.26 –Estados de Vento e de Geração no período Fora de Ponta (vetor veloc. 
VELFP1)............................................................................................................................ 106 

Tabela 5.27 –Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período 
Fora de Ponta (vetor veloc. VELFP1) ............................................................................... 107 

Tabela 5.28 – Fluxo de caixa líquido anual considerando os reajustes das tarifas de energia 
elétrica e das despesas de O&M........................................................................................ 109 

Tabela 5.29 – Quadro resumo do valor atual do investimento ano a ano ......................... 110 

 
 



 

  

Capítulo 1 

Introdução 

 
Os Sistemas Elétricos de Potência (SEP) são formados tipicamente pelos subsistemas de 

geração, transmissão e distribuição. O subsistema de geração converte energia primária 
(potencial, calorífica, etc) em energia elétrica. O subsistema de transmissão transporta a 
energia elétrica dos pontos de geração aos centros de consumo. O subsistema de distribuição 
distribui aos consumidores a energia elétrica recebida do subsistema de transmissão. Esses 
subsistemas desempenham um papel muito importante para a sociedade, pois, são os elos de 
ligação entre as necessidades energéticas dos mais variados consumidores e as reservas de 
energia. Cada subsistema é composto por um conjunto de equipamentos tais como: geradores, 
transformadores, cabos, estruturas metálicas e de concreto, disjuntores, religadores, chaves 
seccionadoras, etc.  

Conceituando-se confiabilidade como a probabilidade de um componente, sistema ou 
parte de um sistema desempenhar as suas funções adequadamente, durante o período de 
tempo previsto e sob as condições de operação encontradas, pode-se dizer que a 
confiabilidade desses subsistemas é quem vai determinar a confiabilidade do Sistema Elétrico 
de Potência. Quanto maior o nível de confiabilidade requerido maior serão os custos 
necessários em investimento e operação. Portanto, deve-se adotar um nível razoável de 
confiabilidade de continuidade e qualidade de serviço que atenda a carga atual e sua 
expansão, de forma econômica, com certo grau de sobredimensionamento, e sempre pensando 
na conservação do meio ambiente. Este grau de sobredimensionamento não se deve apenas as 
expansões futuras, mas também, ao reconhecimento de que os vários componentes que 
compõem os sistemas podem falhar ou ter que serem removidos de serviço para serem 
reparados ou mantidos preventivamente. 

Uma análise do comportamento de qualquer SEP leva à conclusão de que a maioria das 
falhas em seus componentes ocorre aleatoriamente. Desta forma pode-se analisar a segurança 
dos sistemas aplicando-se a teoria das probabilidades, tendo surgido métodos e técnicas 
orientados para a resolução do problema de quantificar, por meio de índices adequados, o 
comportamento dos sistemas ou, em outras palavras, calcular a sua confiabilidade. Podemos 
definir a Confiabilidade como sendo a probabilidade de um componente, sistema ou parte 
dele desempenhar as suas funções adequadamente sem falhar por um determinado período de 
tempo e sob certas condições de uso. 

Nos últimos anos, nos subsistemas de geração, tem ocorrido um aumento do interesse 
pela utilização de fontes renováveis de geração de energia elétrica - energia verde. Esse 
crescimento deve-se a necessidade de se buscar alternativas que ajudem a reduzir o uso de 
combustíveis fósseis, devido ao seu alto custo e por serem muito poluentes.  

O protocolo de Kyoto, assinado em 1997, no Japão, e ratificado pelas nações 
desenvolvidas pelo Tratado de 2005, estabeleceu um compromisso mundial de redução de 
emissões de gases poluentes na atmosfera (dióxido de carbono e outros gases) causadores do 
efeito estufa e do aquecimento global. As metas definidas neste protocolo deverão ser 
atingidas entre 2008 e  2012. 

Na maioria dos países a participação da energia verde no mercado total de eletricidade 
ainda é pouco significativa, representando  menos de 5% das vendas totais, mesmo 
considerando as isenções tarifárias especial aplicadas a energia verde. 
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1.1 Energia Elétrica no Brasil e no Mundo 

 
No Brasil os projetos de energia verde implantados, podem participar como vendedores 

de certificados de crédito de carbono no mercado internacional de MDL (Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo). Para isso são mantidos programas oficiais para expansão das 
chamadas fontes renováveis. Como as duas principais fontes – aproveitamentos hídricos e 
biomassa – não apresentavam significativo potencial de expansão, as pesquisas e aplicações 
começaram por beneficiar o grupo de “Outras Fontes”. Neste grupo estão abrigados o vento 
(energia eólica), o sol (energia solar), mar, geotérmica (calor existente no interior da terra), 
esgoto, lixo e dejetos animais, entre outros. 

Em 2006, segundo a International Energy Agency (IEA), o conjunto composto por 
solar, eólica, geotérmica, combustíveis renováveis e lixo produziu, de energia elétrica, apenas 
435 TWh (Terawatt-hora) de uma oferta total de 18.930 TWh, como mostra a Tabela 1.1 a 
seguir. Se considerada a matriz energética total, a presença foi ainda menor: de 0,1% em 1973 
passou a 0,6% em 2006 – ou 70,4 milhões de toneladas equivalentes de petróleo (tep), diante 
do total de 11,7 bilhões de tep em 2006, conforme a Tabela 1.2 logo em seguida. É importante 
observar que, embora a biomassa seja considerada uma fonte primária importante no mundo 
(principalmente pelo uso da lenha em países subdesenvolvidos), na produção de energia 
elétrica é classificada como “Outras Fontes”. 

 

Tabela 1.1 – Produção de Energia Elétrica no Mundo em 2006 - Fonte: IEA, 2008. 

FONTE % TWh 

Petróleo 5,8 1.097,94 

Carvão 41,0 7.761,30 

Gás Natural 20,1 3.804,93 

Nuclear 14,8 2.801,64 

Hidráulica 16,0 3.028,80 

Outras Renováveis 2,3 435,39 

Total 100,0 18.930,00 
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Tabela 1.2 - Oferta Primária de Energia no Mundo em 1973 e 2006 - Fonte: IEA, 2008. 

1973 2006  FONTE 

% Mtep % Mtep 

Petróleo 46,1 2.819,01 34,4 4.038,90 

Carvão 24,5 1.498,17 26,0 3.052,66 

Gás Natural 16,0 978,40 20,5 2.406,91 

Nuclear 0,9 55,04 6,2 727,94 

Biomassa 10,6 648,19 10,1 1.185,84 

Hidráulica 1,8 110,07 2,2 258,30 

Outras Renováveis 0,1 6,12 0,6 70,45 

Total 100,00 6115,00 100,00 11.741,00 

 

 
O Brasil, em 2003, implantou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas - 

PROINFA, maior programa nacional para estímulo à produção de energia elétrica por meio 
das fontes renováveis, com base na Lei nº 10.438, de abril de 2002. O programa é gerenciado 
pela Eletrobrás, empresa constituída pelo Governo Federal em 1962 para investir na expansão 
do sistema elétrico nacional. Para a primeira fase do programa, previa-se a instalação de uma 
capacidade total de 3,3 mil MW de capacidade de centrais elétricas provenientes de fontes 
renováveis de energia a serem instaladas até o ano de 2006. Do total de potência instalada, 1,2 
mil MW seriam correspondentes a 63 PCHs (pequenas centrais hidrelétricas), 1,4 mil MW a 
54 usinas eólicas e 685 MW a 27 usinas de pequeno porte à base de biomassa. Para a segunda 
fase do programa, a ser iniciada logo após a conclusão da primeira e encerrada em 2022, a 
meta é que as três fontes eleitas tenham participação de 10% na matriz da energia elétrica 
nacional. Em outubro de 2008, no entanto, do total inicialmente previsto, estão em operação 
comercial 34 PCHs, 19 usinas a biomassa e 17 eólicas. O volume inferior ao inicialmente 
estimado fez com que o governo anunciasse, em 2008, revisão do programa de forma a 
estimular o aumento dos investimentos. A energia produzida pelo PROINFA tem garantia de 
contratação por 20 anos pela Eletrobrás. 

Segundo o Banco de Informações de Geração (BIG), da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), em novembro de 2008, estavam em operação no país 17 usinas eólicas, 320 
PCHs, um empreendimento fotovoltaico e três usinas termelétricas abastecidas por biogás, 
cuja matéria-prima é a biomassa obtida em aterros sanitários (lixões). 

O Sistema Interligado Nacional – SIN, abrange as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 
Nordeste e parte do Norte. Em 2008, concentra aproximadamente 900 linhas de transmissão 
que somam 89,2 mil quilômetros nas tensões de 230, 345, 440, 500 e 750 kV. 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é responsável pela coordenação e 
controle da operação do SIN, realizada pelas companhias geradoras e transmissoras, sob a 
fiscalização e regulação da Aneel. Entre os benefícios desta integração e operação 
coordenada, está a possibilidade de troca de energia elétrica entre regiões. Isto é 
particularmente importante em um país como o Brasil, caracterizado pela predominância de 
usinas hidrelétricas localizadas em regiões com regimes hidrológicos diferentes. Como os 
custos da produção têm reflexo nas tarifas pagas pelo consumidor e variam de acordo com a 
fonte utilizada (ver Figura 1.1 abaixo), transformam-se em variáveis avaliadas pelo ONS para 
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determinar o despacho – definição de quais usinas devem operar e quais devem ficar de 
reserva de modo a manter, permanentemente, o volume de produção igual ao de consumo. 

 

 
Figura 1.1 – Custos de Produção de Energia Elétrica no Brasil 

 (*) Gás natural liquefeito 
(**) Bagaço de cana 

Fonte: PSR, 2008 (adaptado). 

 
De acordo com o Banco de Informações de Geração (BIG), da Aneel, o Brasil contava, 

em novembro de 2008, com 1.768 usinas em operação, que correspondiam a uma capacidade 
instalada de 104.816 MW (Megawatts) – número que exclui a participação paraguaia na usina 
de Itaipu. O BIG também relaciona, 130 empreendimentos em construção e mais 469 
outorgados, o que permitirá a inserção de mais 33,8 mil MW à capacidade instalada no país 
nos próximos anos, como mostrado na Tabela 1.3 a seguir. 
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Tabela 1.3 – Empreendimentos em Operação, Construção e Outorgados - Fonte: Aneel, 2008. 

 
A capacidade instalada mundial da energia eólica aumentou 1.155% entre 1997 e 2007, 

passando de 7,5 mil para 93,8 mil MW, como registra a World Wind Energy Association 
(WWEA) na Tabela 1.4 abaixo. Além disso, o ano de 2007 foi, também, o mais ativo da 
história da produção de energia elétrica a partir do movimento dos ventos, que teve início no 
final do século XIX. A expectativa, que se confirmou, era que a tendência se mantivesse em 
2008. 

 

 

 

 

 



 

 

6 

Tabela 1.4 – Potência Eólica Instalada nos últimos 10 anos - Fonte: WWEA, 2008. 

Ano Potência (MW) Crescimento (%) 

1997 7.475 - 

1998 9.663 29,3 

1999 13.696 41,7 

2000 18.039 31,7 

2001 24.320 34,8 

2002 31.164 28,1 

2003 39.290 26,1 

2004 47.639 21,4 

2005 59.033 23,8 

2006 74.153 25,6 

2007 93.849 26,6 

Crescimento Total 1.155,5 

 
Os grandes argumentos favoráveis à fonte eólica são, além da renovabilidade, 

perenidade, grande disponibilidade, independência de importações e custo zero para obtenção 
de suprimento (ao contrário do que ocorre com as fontes fósseis). O principal argumento 
contrário é o custo que, embora seja decrescente, ainda é elevado na comparação com outras 
fontes. Apenas como exemplo, em 2008, no Brasil, considerando-se também os impostos 
embutidos, era de cerca de R$ 230,00 por MWh, enquanto o custo da energia hidrelétrica 
estava em torno dos R$ 100,00 por MWh. 

Segundo o estudo da WWEA, em 2007 houve a instalação de aproximadamente 20 mil 
MW de geração eólica em todo o mundo. Nesse ano, os maiores produtores foram Alemanha, 
Estados Unidos e Espanha que, juntos, concentravam, em 2007, quase 60% da capacidade 
instalada total. O maior parque estava na Alemanha que, com capacidade total de 22 mil MW, 
correspondia a 23,7% do total mundial. O segundo lugar ficou com Estados Unidos (18% de 
participação), graças ao salto de 45% verificado entre 2006 e 2007 na capacidade instalada 
local, que atingiu um total de 16,8 mil MW. Na seqüência veio Espanha com 16,1% de 
participação. Em 2008, Estados Unidos ultrapassou a Alemanha, a China ultrapassou a Índia e 
a Dinamarca que estava na sexta posição caiu para a nona, como mostra a Tabela 1.5 abaixo. 
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Tabela 1.5 – Potência Eólica Instalada em 2007 e 2008 - Fonte: WWEA,  2009 

Posição País 2007 (MW) 2008 (MW) 

1º Estados Unidos 16.819 25.170 

2º Alemanha 22.247 23.903 

3º Espanha 15.145 16.740 

4º China  5.912 12.216 

5º Índia  7.850 9.587 

6º Itália 2.726 3.736 

7º França 2.455 3.404 

8º Reino Unido 2.3890 3.288 

9º Dinamarca 3.125 3.160 

10º Portugal 2.130 2.862 

 Brasil 247 (25º) 273 

 Total 93.849 121.188 

 

 
A WWEA projeta para 2010, uma potência mundial instalada de 170 mil MW de 

geração eólica, quase o dobro da atual. 
Não existem estudos precisos a este respeito, mas estimativas apontam que o potencial 

eólico bruto no planeta seja da ordem de 500 mil TWh (Terawatt-hora) por ano, embora, por 
restrições socioambientais, apenas 10% sejam tecnicamente aproveitáveis. Ainda assim, 50 
mil TWh por ano correspondem a mais de 250% da produção mundial total de energia elétrica 
em 2007, que foi de 18,9 mil TWh.  

O Brasil é favorecido em termos de ventos, que se caracterizam por uma presença duas 
vezes superior à média mundial e pela pequena volatilidade de 5% (oscilação da velocidade), 
o que dá maior previsibilidade ao volume a ser produzido. 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. Sua operação permitiria, portanto, a “estocagem” da energia 
elétrica. Finalmente, estimativas constantes do Atlas do Potencial Eólico de 2001 (último 
estudo realizado a respeito) apontam para um potencial de geração de energia eólica de 143 
mil MW no Brasil, volume superior à potência instalada total no país para geração de energia 
elétrica, de 105 mil MW em novembro de 2008.   

No Brasil, a primeira turbina eólica de grande porte foi instalada em 1992. A turbina 
possuía uma capacidade de 75 kW e foi instalada na Ilha de Fernando de Noronha pelo Centro 
Brasileiro de Energia Eólica, possibilitando a redução do uso de óleo Diesel para a geração de 
energia elétrica na ilha. Desde então, a inserção eólica no Brasil se deu de forma bastante 
tímida, predominando as instalações de caráter experimental. 

A primeira central eólica construída no Brasil foi à do Morro do Camelinho, em 1994, 
localizada no Município de Gouveia – MG. O projeto foi realizado pela CEMIG sendo 
composto por quatro máquinas de 250 kW. A Central Eólica de Taíba, localizada no Ceará, 
entrou em operação em janeiro de 1999 com 10 turbinas de 500 kW e foi a primeira central 
eólica do mundo instalada sobre dunas e a primeira da América do Sul construída e operada 



 

 

8 

por um Produtor Independente de Energia (ANEEL, 2002). Em novembro de 1999, a Wobben 
inaugurou a maior central eólica da América do Sul, a Central Eólica de Prainha, com 
potência nominal de 10 MW e se encontra instalada no Município de Aquiraz, no estado do 
Ceará. Ainda em 1999, a Companhia Paranaense de Energia – COPEL, inaugurou a primeira 
central eólica do Sul do Brasil, localizada no Município de Palmas – PR, com 2,5 MW. 
Apesar dos esforços realizados neste período, estes projetos não foram suficientes para 
alavancar o uso desta tecnologia no Brasil, que permaneceu até o ano de 2003 com um total 
de apenas 23,8 MW instalados. 

O potencial eólico brasileiro está distribuído, em suas regiões, conforme a Tabela 1.6 a 
seguir. 

Tabela 1.6 – Potencial eólico estimado no Brasil - Fonte: EPE, 2007 

Região Potência (GW) 

Nordeste 75 

Sudeste 29,7 

Sul 22,8 

Norte 12,8 

Centro Oeste 3,1 

 

A Tabela 1.6 mostra que as regiões com o 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. Mas, no país, o vento é utilizado 
principalmente para produzir energia mecânica utilizada no bombeamento de água na 
irrigação. De acordo com o BIG, da Aneel, as 17 usinas eólicas em operação em novembro de 
2008 apresentavam capacidade instalada de 273 MW. 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 construção das três plantas de Osório, todos os projetos implementados foram 
de pequeno porte. No entanto, nos últimos anos, tem sido crescente o interesse pelas usinas 
eólicas. 

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. 

O que dificultou a expansão dos empreendimentos de usinas eólicas foi, de um lado, a 
alta dependência das importações de equipamentos para montagem das unidades e, de outro, a 
exigência do Proinfa para que os projetos inseridos no programa tivessem índice de 
nacionalização de 60%. De qualquer maneira, no segundo semestre de 2008 o Ministério de 
Minas e Energia anunciou a intenção de rever as regras do Proinfa para solucionar o impasse, 
ao mesmo tempo em que anunciou, para 2009, a realização de leilões da energia a ser 
produzida pelos futuros empreendimentos eólicos – instrumento que funciona como 
sinalizador ao investidor, por permitir a contratação presente da energia que será produzida. 
Em dez/2009, será realizado o primeiro leilão A-3 com participação das fontes renováveis de 
origem eólica, com uma perspectiva de venda de 3 GW de energia eólica.  

Em novembro de 2008, o BIG da Aneel registrava a existência de 22 projetos em 
construção a partir da energia eólica, com potência total de 463 MW. Além deles, outros 50, 
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com potência total de 2,4 mil MW, estavam registrados como outorgados, porém sem que as 
obras tivessem sido iniciadas. 

As potências previstas para alguns desses projetos são bastante superiores àquelas 
verificadas nos primeiros parques eólicos construídos nos anos 90. A usina de Praia Formosa, 
em construção no Ceará, por exemplo, terá potência instalada de 104 MW. A de Redonda, 
também no Ceará, e apenas outorgada, tem potência prevista de 300 MW.  

 

1.2 Revisão Bibliográfica 

 
Sabendo-se que em uma usina eólica suas características de geração são fortemente 

dependentes do regime local dos ventos, e considerando a natureza aleatória dos ventos, não é 
correto aplicar para uma usina eólica, o modelo de geração de uma usina convencional.  

O primeiro trabalho de destaque sobre confiabilidade de fontes não convencionais de 
energia foi apresentado por Giorsetto e Utsurogi (1983), onde foi introduzido o conceito de 
intermitência da geração e das taxas de falha e reparo de turbinas eólicas. No trabalho 
desenvolvido por Singh e Kim (1988), foram introduzidos os problemas referentes à 
representação das flutuações da geração eólica e fotovoltaica nos modelos de confiabilidade, 
sendo proposto um método de representação, a partir da clusterização dos estados da geração 
não convencional e convencional, sendo proposta a divisão do sistema elétrico em dois 
subsistemas de modo que todas as usinas convencionais formassem um único subsistema, 
cabendo às usinas não convencionais os subsistemas restantes. Em Billinton e Chodhury 
(1992), foram apresentados alguns modelos probabilísticos para geração eólica considerando 
o efeito da incerteza do vento e a influência desta geração operando em paralelo com gerações 
convencionais. Em Billinton, Chen e Chajar (1996), o comportamento do vento foi modelado 
de forma cronológica e a confiabilidade da geração eólica foi determinada utilizando-se 
Simulação de Monte Carlo Seqüencial para a velocidade do vento. No trabalho de Sayas 
(1996), foi feito uso de um modelo probabilístico para se determinar a disponibilidade de 
geração de uma usina eólica. Wang e Billinton (2001) apresentaram um estudo com a geração 
eólica ligada diretamente a um sistema de distribuição, onde a usina foi modelada como um 
componente a três estados de geração. Já em Billinton e Karki (2001) foi avaliada a 
confiabilidade de sistemas isolados com a implantação de geração não convencional. 
Billinton. e Guang (2004), apresentaram um estudo sobre a avaliação da confiabilidade da 
geração com a presença de geração convencional e eólica, utilizando, novamente, Simulação 
Monte Carlo Seqüencial para avaliação. Karki e Hu (2005) propuseram um modelo de 
múltiplos estados para uma usina eólica, concluindo ser necessário pelo menos sete estados de 
geração para uma representação precisa deste tipo de geração. Finalmente, em Leite (2005) 
foi proposto um modelo de múltiplos estados para uma usina eólica, considerando os estados 
operativos das turbinas e o comportamento do vento. Para reduzir a quantidade de estados de 
vento da série temporal, foi utilizada uma técnica de agrupamento conhecida como K-Means. 
A série agrupada foi inserida no modelo de confiabilidade representada por uma cadeia de 
Markov. A turbina também foi modelada por um processo de Markov a dois estados, 
operação e falha. Os estados de geração foram extraídos da curva de potência da turbina 
fornecida pelo fabricante. A combinação das modelagens da turbina e do vento possibilitou o 
cálculo das probabilidades dos estados de geração, permitindo calcular os seguintes índices de 
confiabilidades: IWP (Potência Eólica Instalada), IWE (Energia Eólica Instalada), EAWE 
(Expectativa de Energia Eólica disponível no Vento), EGWE (Expectativa de Energia Eólica 
Gerada) e WGAF (Fator de Disponibilidade de Geração Eólica).  
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Cabe ressaltar que esta dissertação é uma continuação do trabalho desenvolvido por 
Leite (2005), onde foi feita uma validação do modelo de Markov de múltiplos estados para 
uma usina eólica proposto por Leite (2005), ao serem comparados os resultados estimados de 
energia eólica gerada, EGWE, com os valores reais medidos na usina eólica de  Macau da 
PETROBRAS. Nesta dissertação foi feita a separação do comportamento do vento no horário 
de ponta, onde a tarifa de energia elétrica é mais onerosa, e fora de ponta. Esta divisão 
permite efetuar com mais precisão, uma análise econômica do investimento de implantação de 
uma usina eólica. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 
Este trabalho visa representar um sistema de geração eólica através de um modelo 

probabilístico de Markov para utilização em estudos de confiabilidade, onde serão levados em 
consideração os valores de velocidade do vento e as expectativas de funcionamento da usina 
eólica ao longo do período do estudo. No final será  apresentado o custo evitado de energia 
elétrica, baseada na geração anual de energia, com base nas tarifas de energia aplicadas a um 
sistema de distribuição de 13,8 kV.  

O trabalho está dividido em capítulos, onde o Capítulo 1 corresponde a esta introdução, 
que traz além das considerações iniciais, um panorama da geração de energia elétrica no 
Brasil e no mundo, procurando contextualizar a geração eólica.  

A fim de apresentar um melhor entendimento sobre o assunto, no Capítulo 2 é feito uma 
revisão dos conceitos básicos de probabilidade; e no Capítulo 3, conceitos básicos de 
confiabilidade de sistemas de potência, apresentando no final algumas técnicas probabilísticas 
empregadas em processos estocásticos, dando ênfase aos processos de Markov. 

O Capítulo 4 abordará a modelagem de uma usina eólica, através da modelagem da 
turbina e do comportamento do vento. Logo em seguida será explicitada a metodologia para 
junção destes dois modelos, baseada nos conceitos de probabilidade e confiabilidade 
mostrados nos capítulos anteriores. Ainda nesse capítulo será apresentado o programa 
computacional desenvolvido para representar esta modelagem da usina eólica. 

No Capítulo 5 será feito um estudo de caso aplicado a um campo de petróleo, onde será 
utilizada a modelagem desenvolvida nesta dissertação e no final será feita uma comparação 
com os valores reais registrados. Este capítulo termina com a determinação do custo evitado 
de energia elétrica com base na energia anual gerada e nas tarifas de energia elétrica 
praticadas pela concessionária COSERN, aplicadas a um sistema em 13,8 kV. 

Finalmente, no Capítulo 6 serão mostradas as principais conclusões a respeito da 
modelagem apresentada neste trabalho. 

 



 

  

 

Capítulo 2 

Conceitos Básicos de Probabilidade 

 
Os estudos de confiabilidade de sistemas elétricos podem ser feitos de forma 

determinística ou probabilística. Historicamente as técnicas determinísticas são mais 
utilizadas, embora atualmente venha-se discutindo com freqüência a necessidade de métodos 
probabilísticos que sejam capazes de melhor reproduzir o comportamento estocástico dos 
fatores que influenciam a confiabilidade do sistema conforme descrito em Allan e Billinton 
(2000). 

A análise probabilística é capaz de representar a natureza aleatória do sistema elétrico, 
considerando um grande conjunto de situações críticas e suas chances de ocorrência. Nesta 
análise a falha dos componentes é representada através das suas probabilidades de ocorrência. 
Os resultados obtidos fornecem o comportamento médio ou esperado do sistema, através da 
combinação das probabilidades de ocorrência das situações críticas e de suas conseqüências 
para o sistema. A avaliação do desempenho do sistema é feita através da fixação do nível de 
risco ou níveis de confiabilidade. Para tanto, neste capítulo, serão descritos os conceitos 
básicos de probabilidade que normalmente são utilizados nos estudos de confiabilidade.  

 

2.1 Função Probabilidade 

 
A função probabilidade é uma função que faz corresponder a cada acontecimento X um 

número real p, definido no intervalo 0 ≤ p ≤ 1. O número 0 corresponde ao acontecimento 
impossível e o número 1 ao acontecimento certo.  

 
Exemplificando, considere-se o conjunto S como sendo constituído de todos os 

acontecimentos possíveis no lançamento de uma moeda, designado por Espaço Probabilístico, 
e sendo Ø o acontecimento impossível e C o acontecimento correspondente ao aparecimento 
de “CARA”. E designando por P(X) a função de probabilidades da variável X, têm-se: 

 

P(Ø) = 0 

P(S) = 1 

P(C) = ½ 

 

2.2 Equações Fundamentais  

 
Considerando-se os símbolos U e ∩ definidos como as seguintes operações com 

acontecimentos: 
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X U Y – acontecimento correspondente à ocorrência de X ou Y ou ambos. 

X ∩ Y - acontecimento correspondente à ocorrência de X e Y. 
_

X  – acontecimento correspondente à não ocorrência de X. 

 
Com estas definições a ÁLGEBRA DOS ACONTECIMENTOS é absolutamente 

idêntica à ÁLGEBRA DOS CONJUNTOS. Logo, pode-se escrever as expressões para 
acontecimentos independentes, isto é, a ocorrência de um não influi diretamente na ocorrência 
do outro:  

 

P (X U Y) = P (X) + P (Y) – P (X ∩ Y)                                                                         (1) 

P (X ∩ Y) = P (X) . P (Y)                                                                                               (2) 

 
As equações fundamentais (1) e (2) representam respectivamente o que freqüentemente 

se denomina LEI DA SOMA e LEI DA MULIPLICAÇÃO de probabilidades. 
Para acontecimentos MUTUAMENTE EXCLUSIVOS, isto é, não podem ocorrer 

simultaneamente  => P (X ∩ Y) = 0  
Logo, 
 

P (X U Y) = P (X) + P (Y)                                                                                          (3) 

 

2.3 Probabilidade Condicional 

 
Quando a ocorrência de um acontecimento X influi diretamente na probabilidade de 

ocorrência do acontecimento Y, diz-se que os acontecimentos X e Y não são independentes; e 
a probabilidade de Y dado que X ocorreu chama-se PROBABILIDADE CONDICIONAL do 
acontecimento Y e designa-se por: P (Y\X), e seu valor é dado por:    

 

( ) ( )
( )XP

XP
XYP

Y
\

I=
                                                                                                     (4) 

 
Logo, 

 

P (X ∩ Y) = P (X) . P (Y \ X) =  P (Y ∩ X)                                                                     (5) 

 

2.4 Teorema das Probabilidades Totais  
 
Uma situação muito importante em probabilidades e na área de confiabilidade é aquela 

que resulta do fato de a ocorrência de um dado acontecimento A ser dependente da ocorrência 
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de uma série de acontecimentos Bi, que são mutuamente exclusivos entre si. Nesta situação 
pode-se escrever: 

 

( ) ( ) ( )i

n

i
i BPBAPAP .\

1
∑

=

=
                                                                                          (6) 

 
Esta equação é a expressão formal do TEOREMA DAS PROBABILIDADES TOTAIS 

 

2.5 Fórmula de Bayes 

 
Supondo que se pretenda calcular  P (Bi \ A). 
Temos, 

 

( ) ( )
( )

( )
( )AP

BAP

AP

ABP
ABP ii

i

II ==\  

 
Utilizando as equações (5) e (6) têm-se, 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )∑ =

=
n

i ii

ii
i

BPBAP

BPBAP
ABP

1
.\

.\
\                                                                               (7) 

          
A Equação (7) é chamada Fórmula de Bayes 

 

2.6 Variáveis Aleatórias 

 
O comportamento de um componente pode ser caracterizado por vários parâmetros, tais 

como a operação e a falha, o tempo de reparo, etc. Estes parâmetros caracterizam os estados, 
que podem ser reunidos em um conjunto chamado espaço amostral. Cada estado pode ser 
associado a uma variável aleatória, que atribui a cada possível estado um número real. 

Uma variável aleatória é uma função definida num espaço probabilístico, cujo domínio 
é o conjunto de elementos desse espaço e cujo contradomínio é um outro conjunto que assume 
valores reais. 

As variáveis aleatórias podem ser classificadas como discretas ou contínuas. Variáveis 
aleatórias discretas são usadas quando o parâmetro pode assumir apenas um número discreto 
de estados. Como exemplo temos os possíveis estados operativos de um gerador, operação e 
falha, que podem estar associados as variáveis aleatórias 0 e 1, respectivamente. 

Variáveis aleatórias contínuas são aquelas em que os estados podem assumir um 
número infinito de valores. Como exemplo de uma variável aleatória contínua tem-se o tempo 
de reparo de um gerador. 
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2.7 Função Densidade de Probabilidade 

 
A densidade de probabilidade é uma função não negativa tal que sua integral num dado 

intervalo fornece a probabilidade da variável pertencer ao intervalo. Têm-se ainda a condição 
de que a integral estendida à reta toda seja igual a 1, pois, ao ser realizado o experimento, 
algum evento deve ocorrer. 

Portanto, a densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua “x” é uma 
função   f(x) ≥ 0, tal que, a probabilidade de uma variável aleatória X pertencer a um intervalo    
(a, b], é dado por: 

 

[ ] ( )dxxfbXaP
b

a∫=≤<                                                                                              (7a) 

 
Logo, 

 

( ) 1=∫
+∞

∞−
dxxf                                                                                                              (7b) 

 
No caso de uma variável discreta, pode-se escrever, 

 

1
1

=∑
∞

=i
iP                                                                                                                       (7c) 

 

2.8 Função Distribuição de Probabilidade 

 
A função de distribuição de uma variável aleatória X, também conhecida por 

distribuição cumulativa de probabilidade, nos dá uma outra maneira de descrever como as 
probabilidades são associadas aos valores ou aos intervalos de valores de uma variável 
aleatória. 

Ela é uma função que a cada número real x associa o valor: 
 

F(x) = P[X ≤ x]                                                                                                       (8) 

 
Dentre as principais propriedades desta função, pode-se destacar: 

 

1 - ( ) 0=∞−F  

2 - ( ) 1=∞+F  

para qualquer  -∞ ≤ x ≤ +∞. 
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No caso de variável aleatória discreta a função de distribuição é dada por: 

 
( ) [ ]∑

≤
==

xx
i

i

xXPxF                                                                                               (9) 

 
Para uma variável aleatória contínua com densidade de probabilidade f(x) pode-se obter 

a função e distribuição F(x) integrando a função densidade de probabilidade, 

 

( ) [ ] ( )dyyfxXPxF
x

∫ ∞−
=≤=

                                                                                (10) 

 
Conclui-se que a função densidade de probabilidade pode ser escrita como, 

 

( ) ( )
dx

xdF
xf =                                                                                                           (11) 

em todos os pontos onde ( )xf  for diferenciável. 

 

2.9 Esperança Matemática  

 
A esperança matemática, valor esperado ou valor médio, é a média ponderada de todos 

os valores que uma variável aleatória pode assumir, onde os pesos são as respectivas 
probabilidades de ocorrência.  

Para o caso de uma variável aleatória discreta, a esperança matemática E[X] é dada por: 

 

[ ] ( )∑
=

=
n

x
ii

i

xpxXE
1

                                                                                                     (12) 

 
No caso de uma variável aleatória contínua, tem-se: 

 

[ ] ( )dxxxfXE ∫
+∞

∞−
=

                                                                                                     (13) 

 

2.10 Momentos, Variância e Desvio Padrão 

 
A esperança matemática da função kxxg =)( é denominada momento de ordem k da 

variável aleatória X , ou seja  

 

][ k
k xEm =  
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Para uma variável aleatória discreta X com distribuição de probabilidade que associa aos 

valores x1, x2, ... as probabilidades P[X = x1], P[X = x2], ... o momento de ordem k é dado por:  

 
[ ]i

i

k
ik xXPxm ==∑

                                                                                                (14) 

 
Para uma variável aleatória contínua X com densidade de probabilidade f(x), o momento 

de ordem k é dado por 

 

( )dxxfxm k
k ∫

+∞

∞−
=                                                                                                     (15) 

 
A variância, também chamada de desvio médio quadrático, de uma variável aleatória X, 

fornece uma medida de dispersão dos valores da variável aleatória em relação à sua esperança 
e é denotada por )()( 2 XXVar σ= , e  é dada por: 

 
222 ])[(][]])[[()( XEXEXEXEXVar −=−=                                                           (16) 

 
O desvio padrão é a raiz quadrada da variância de uma variável aleatória X e é denotado 

por σ(X). 

 

2.11 Distribuições de Probabilidade  

 
Serão apresentadas a seguir as distribuições mais utilizadas em estudos de 

confiabilidade de sistemas de potência. 
Para distribuições de variáveis aleatórias discretas apresentaremos a Binomial e a de 

Poisson. Para distribuições de variáveis aleatórias contínuas apresentaremos a Normal, a  
Exponencial e  a Weibull. 

 

2.11.1 Distribuição Binomial 

 
Considerando-se um experimento em que se está interessado em um evento particular. 

A ocorrência deste evento será denotada por SUCESSO e sua não ocorrência por FALHA. 
Sendo representado por “p” a probabilidade de sucesso e por “q” a probabilidade de 

falha, onde:  

pq −= 1  

 
Para um experimento que consiste na realização de n ensaios ou observações 

independentes, a probabilidade de que exatamente k desses ensaios sejam sucessos e n-k 
sejam falhas é dada por:  pk (1 – p)n-k. Mas, em n ensaios, k sucessos podem aparecer em 
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várias seqüências diferentes. Este número é igual ao número de combinações de n elementos, 
tomados k a k, ou seja, n

kC . Portanto, a probabilidade procurada é dada por: 

 

[ ] ( ) knkn
k ppCkXP −−== 1                                                                                       (17) 

 
A equação (17) é denominada distribuição binomial com parâmetros n e p, onde n é o 

número de ensaios e p a probabilidade de sucesso em cada ensaio. 
Se aplicarmos a equação (12) para determinação da esperança chega-se a, 

 

E(X) = np                                                                                                                 (18) 

 
A variância dada pela equação (16) nos fornece: 

 

Var (X) = σ2(X) = npq                                                                                             (19) 

 
E o desvio padrão: 

 

( ) npqX =σ                                                                                                            (20) 

 

2.11.2 Distribuição de Poisson 

 
Se fizermos na distribuição binomial o número de ensaios tender a infinito, a 

probabilidade de sucessos torna-se muito pequena, de tal modo que o produto np permaneça 
constante, 

 

np = λ 

 
E estamos diante da distribuição de Poisson.  
Fazendo n muito maior do que k chegaremos à equação da distribuição de Poisson: 

 

[ ]
!k

e
kXP

kλλ−

==                                                                                                       (21) 

                                         
Aplicando as equações de esperança e variância chega-se a, 

 

E(X) = λ  = np 

 

Var(X) = λ  = np 
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2.11.3 Distribuição Normal 

 
No caso da distribuição normal a função densidade de probabilidade é dada por: 

 

( )
( )

2

2

2.
2

1 σ
µ

πσ

−−
=

x

exf                                                                                                (22) 

 
Com os parâmetros µ e σ2, satisfazendo as condições: - ∞ < µ < ∞ e σ2 > 0. Onde µ é a 

esperança, ou valor médio, σ é o desvio padrão e σ2 é a variância. Indica-se esta curva pela 
notação N (µ, σ2). 

O gráfico desta função densidade de probabilidade está representado na Figura 2.1 a 
seguir: 

 

 
Figura 2.1 – Gráfico da Função Densidade de Probabilidade da Distribuição Normal  

 
Aplicando-se uma transformação linear em X da seguinte forma: subtrai X de sua média 

e divide pelo desvio padrão, ou seja,  

 

σ
µ−= X

Z                                                                                                                  (23) 

         
Têm-se uma nova variável aleatória Z que tem distribuição normal com média zero e 

variância 1 e densidade de probabilidade dada por: 

 

( ) 2

2

.
2

1 z

ezf
−

=
π

                                                                                                         (24) 

 
Esta é a curva de distribuição normal normalizada, denotada por N(0,1), que é simétrica 

em relação a origem e o eixo horizontal é graduado em termos de múltiplos do desvio padrão.  
O gráfico desta distribuição está apresentado na Figura 2.2: 
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Figura 2.2 – Gráfico da Função Densidade de Probabilidade Normalizada da Distribuição 

Normal  

 
Aplicando a equação (10) podemos determinar a função de distribuição de 

probabilidade de X no ponto y: 

 

( ) ( )
( )

dxedxxfyF
x

yy 2

2

2.
2

1 σ
µ

πσ

−
−

∞−∞− ∫∫ ==                                                                     (25) 

 
Para a transformação Z têm-se: 

 

( ) dtezF
z

z

z
2

2

.
2

1 −

∞−∫=
π

                                                                                                (26)                                

 
São construídas Tabelas para esta distribuição normalizada e a partir delas obtém-se as 

probabilidades para qualquer distribuição normal. A área hachurada para um dado valor de x 
nos dá a probabilidade P[0 ≤ Z ≤ x]. 

Como exemplo, pode-se calcular o valor da função distribuição para z = -0,8 da 
seguinte maneira: 

  

P[Z < -0,8] = P[Z < 0] – P[-0,8 < Z < 0] = 0,5 – 0,288 = 0,212 

 
Onde os valores foram obtidos das Tabelas encontradas em qualquer livro de estatística.  

 

2.11.4 Distribuição Exponencial 

 
A distribuição exponencial é muito utilizada em estudos de confiabilidade de sistema de 

potência, pelo fato de que, na maioria dos casos, os tempos de operação entre duas falhas dos 
diversos equipamentos se distribuírem exponencialmente. 

Uma variável aleatória X tem distribuição exponencial com parâmetro λ, se sua 
densidade de probabilidade é da forma: 
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( ) xexf λλ −=                                                                                                                    (27) 

 
para x > 0 e λ uma constante, e f(x)=0 para x ≤ 0. Seu gráfico é dado pela Figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3 – Gráfico da Função Densidade de Probabilidade da Distribuição Exponencial 

 
Pode-se demonstrar que para esta distribuição a esperança matemática e a variância são 

dadas por: 

 

( )
λ
1=XE           

 

( )
2

1

λ
=XVar   

 
A função distribuição de probabilidade da variável aleatória X, com essa densidade de 

probabilidade é dada por: 

 

( ) xx y edyexF λλλ −− −== ∫ 1
0

                                                                                             (28) 

 
para 0 < x < ∞ e F(x) = 0 para x < 0. 

 

2.11.5 Distribuição de Weibull 

 
A distribuição de Weibull é a função densidade de probabilidade que melhor representa 

o comportamento da velocidade do vento, sendo, portanto, a mais usada para estimar a 
quantidade de energia gerada anualmente por uma usina eólica. 
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A função densidade de probabilidade de Weibull de ocorrência de uma velocidade v é 
definida por: 

 

( )


















−






=
− kk

c

v

c

v

c

k
vf exp

1

                                                                                      (29) 

 
A distribuição de Weibull aplicada a variável velocidade caracteriza-se por dois 

parâmetros: um de escala, c (em m/s), e outro de forma, k (adimensional). Quanto maior o 
valor do parâmetro k, mais estreita e mais pontuda é a curva de Weibull, indicando que a 
distribuição é mais uniforme, ou seja, apresenta uma maior concentração em torno da média, 
conforme está representado na Figura 2.4. O fator de escala está relacionado ao valor médio 
da velocidade, quanto maior o valor de c, maior será o valor de velocidade média. 

 

 

Figura 2.4 – Gráfico da função densidade de probabilidade da Distribuição de Weibull para 
valores distintos de k e c igual a 1. 

 
Para esta distribuição a esperança ou valor médio é dado por: 

 

 dv
c

v

c

v

c

vk
vE

kk



















−






=
−∞

∫ exp][
1

0

                                                                               (30) 

 
A variância é dada por: 

 
















 +Γ−






 +Γ==
kk

cvVar
1

1
2

1)( 222σ                                                                  (31) 

 
Onde a função )(yΓ  é dada por: 

dxxey yx 1

0

)( −
∞

−
∫=Γ                                                                                                        (32) 

 
E sua função distribuição de probabilidade é dada por: 
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−−=
k

c

v
vF exp1)(                                                                                               (33) 

 
A distribuição de Weibull é uma das distribuições mais utilizadas na Engenharia de 

Confiabilidade, devido a sua capacidade de mudar de forma dependendo da variação do valor 
do parâmetro k. Esta distribuição pode modelar uma grande variedade de dados e 
características de vida. 



 

  

 

Capítulo 3 

Confiabilidade de Componentes e de Sistemas de Geração 
Elétrica 

 
Em estudos de confiabilidade a variável aleatória mais utilizada é o tempo de duração 

de um determinado estado do componente ou de um sistema. Considera-se que no instante t = 
0 o componente está operando e, portanto, a probabilidade de estar em falha é nula. Para um 
tempo t suficientemente longo (t→ ∞), considera-se que a probabilidade do componente 
falhar tende a 1. Estas características são equivalentes à da função distribuição de 
probabilidade  descrita anteriormente e são uma medida da probabilidade de falha em função 
do tempo. Dessa forma, a função distribuição de probabilidade do tempo de operação de um 
componente até falhar pode ser chamada função distribuição acumulada de falha ou 
simplesmente função falha Q(t), então: 

 

Q(t)=P[X ≤ t]                                                                                                              (34) 

 
Ela fornece a probabilidade do componente falhar no instante t. 

 

3.1 Funções Confiabilidade e Densidade de Falha 

 
Conforme já visto no capítulo 1, a Confiabilidade foi definida como sendo a 

probabilidade de um componente, sistema ou parte dele desempenhar as suas funções 
adequadamente sem falhar por um determinado período de tempo e sob certas condições de 
uso. Este conceito pode ser representado pela função confiabilidade, também conhecida 
como função sobrevivência, R(t), e representa a probabilidade do componente sobreviver até 
o instante t. Isto quer dizer que a função confiabilidade é a função complementar da função 
falha, ou seja: 

 

R(t) = P[X > t]                                                                                                      (35) 

 
Ou ainda, 

 

R(t) = 1 – Q(t)                                                                                                       (36) 

 
Considerando que a função falha é equivalente a função distribuição de probabilidade, 

através da sua derivada determina-se a função densidade de probabilidade (função densidade 
de falha). 
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dt

tRd

dt

tdQ
tf

))(1()(
)(

−==  

 

)('
)(

)( tR
dt

tdR
tf −=−=                                                                                              (37) 

 
Na Figura 3.1 têm-se o gráfico da função densidade de probabilidade  f(t) e as áreas 

representativas das funções falha, Q(t), e confiabilidade, R(t). 

 

 
Figura 3.1 – Função densidade de falha 

 

3.2 Função Taxa de Falha   

 
A função taxa de falha é denotada por λ(t). Alguns autores denotam por h(t), é também 

chamada função mortalidade ou função taxa de risco, e é definida por: 

 

( ) ( )
( )tR

tf
t =λ                                                                                                               (38) 

 
substituindo (37) em (38) têm-se: 

 

( ) ( )
( ) ( )[ ]tR

dt

d

tR

tR
t ln

' −=−=λ
                                                                                      

 
Integrando entre 0 e t obtêm-se uma expressão de R(t) em função de λ(t): 

 

( )
( ) 




−∫=
t

dyy

etR 0
λ

                                                                                                    (39) 

 
De (37) vem, 
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( ) ( )
( ) 




−∫=
t

dyy

ettf 0
λ

λ                                                                                                 (40) 

 
Como pode-se ver a função taxa de falha λ(t) define completamente a função densidade 

de probabilidade e a função confiabilidade. 
Para muitos componentes a função taxa de falha em relação ao tempo de vida é 

tipicamente descrita pela chamada CURVA DA BANHEIRA, tal como na Figura 3.2. 
 

 
Figura 3.2 – Gráfico da Função Taxa de Falha em Função do Tempo de Operação  

 
Na Figura 3.2 distinguem-se três zonas típicas, a saber: 
Zona I - mortalidade infantil ou falha precoce – a taxa de falha decresce com o tempo. 
Zona II - vida útil – a taxa de falha mantém-se constante com o tempo => λ(t) = λ = cte 
Zona III - envelhecimento – a taxa de falha aumenta com o tempo. 
No caso do equipamento se encontrar na sua vida útil, λ(t) = λ = cte, as equações (39), 

da confiabilidade, e (40), da densidade de probabilidade transformam-se em:  

 

( ) tetR λ−=                                                                                                                   (41) 

 

( ) tetf λλ −=                                                                                                                (42) 

 
Comparando com a equação (27), conclui-se que no período de vida útil, os tempos de 

vida se distribuem segundo uma distribuição exponencial. 
A função distribuição de probabilidade F(t) é dada por: 

 

( ) tetRtF λ−−=−= 1)(1                                                                                            (43) 

 
Esta é a probabilidade do equipamento falhar ao fim do tempo t. 
Há uma tendência natural de se manter os vários componentes que integram os sistemas 

de potência na fase de vida útil, onde a taxa de falha é constante. Isto pode ser conseguido por 
aplicação de uma política cuidadosa de manutenção preventiva. Se os componentes se 
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encontrarem no período de envelhecimento não é válido prever a confiabilidade de um 
equipamento baseada em valores de taxas de falha correspondente ao período de vida útil. 

Da equação (38), 

 

( ) ( )
( ) cte

e

e

tR

tf
t

t

t

==== −

−

λλλ λ

λ

                                                                                   (44) 

 
A taxa de falha ser constante significa dizer que não importa por quanto tempo ele já 

esteja funcionando, a chance dele vir a falhar num pequeno intervalo de tempo imediatamente 
subseqüente é independente do tempo decorrido. 

Como visto anteriormente a esperança matemática para uma distribuição exponencial é 
dada por: 

 

[ ]
λ
1=tE                                                                                                          (45)                                                                                                         

 
Este valor indica o tempo médio de operação até à ocorrência de uma falha, também 

conhecido como Mean Time To Failure (MTTF). 
Considerando-se que os componentes constituintes de um sistema de potência são 

reparáveis, e seu tempo de reparo também segue uma distribuição exponencial, o estado de 
falha possui uma taxa de transição para o estado operativo representado pela sua taxa de 
reparo µ, e a função densidade de probabilidade desse tempo de reparo é dada por: 

 

( ) tetf µµ −=                                                                                                                  (46) 

 
E o tempo médio de reparo, também conhecido como, Mean Time To Repair (MTTR), 

é obtido através do cálculo da esperança matemática desta distribuição exponencial, ou seja: 

 

[ ]
µ
1=tE                                                                                                                      (47)      

 
As taxas de falha, λ, e de reparo, µ, são constantes e podem ser interpretadas como as 

taxas de transição entre os estados em relação a um período de tempo t, conforme expressões 
a seguir: 

 

tperíodonocomponentedooperaçãodetotaltempo

tperíodonofalhadeestadooparaoperativoestadodotransiçõesdenúmero

........
.............=λ  

 

tperíodonocomponentedoreparodetotaltempo

tperíodonooperaçãodeestadooparareparodeestadodotransiçõesdenúmero

........
..............=µ  
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3.3 Processos Estocásticos 

 
Um processo estocástico é definido como uma coleção indexada de variáveis aleatórias 

Xt, onde o índice t assume valores inteiros e não negativos e geralmente corresponde aos 
finais de tempo onde as variáveis aleatórias são observadas. 

Em estudos de confiabilidade de sistemas elétricos de potência, o comportamento de um 
conjunto de componentes que estejam em operação pode ser encontrado em um determinado 
estado de um número finito de M+1 estados mutuamente exclusivos representativos do 
conjunto. Os vários estados são as variáveis aleatórias e assumem os valores 0, 1, 2, ... M. 

O conjunto de todos os estados possíveis nos quais o sistema pode ser encontrado é 
designado por espaço de estados (Xt) e o conjunto de todos os valores possíveis do parâmetro 
de indexação (t) chama-se espaço paramétrico. Tanto a variável aleatória quanto o índice 
podem ser contínuos ou discretos, portanto um processo estocástico pode ser classificado de 
quatro formas diferentes, pela combinação destes fatores.  

A principal característica de um processo estocástico é que, um estado qualquer que a 
variável aleatória pode assumir em um instante futuro, dependerá dos valores assumidos nos 
instantes anteriores. Matematicamente podemos expressar isto da seguinte maneira: 
considerando Xn = i , o acontecimento correspondente à variável aleatória Xn assumir o estado 
i, expressamos este acontecimento ser dependente de todos os valores anteriores assumidos 
pela variável aleatória Xt escrevendo: 

 

},...,,\{ 021 mXkXjXiXP nnn ==== −−                                                                      (48) 

 
Esta dependência pode tornar deveras complicado a análise de tais processos.  

 

3.3.1 Processos e Cadeias de Markov  

 
Em sistemas de potência geralmente é permitido considerar que o resultado da 

observação ao fim de certo estágio de realização independe do histórico passado e presente do 
processo. Neste caso temos um Processo Estocástico Independente e pode ser representado 
por: 

 

}{},...,,\{ 021 iXPmXkXjXiXP nnnn ====== −−                                         (49) 

  
Algumas vezes também é permitido considerar a dependência apenas em relação ao 

resultado da observação no estágio imediatamente anterior, ou seja, o resultado da observação 
no estágio futuro imediatamente seguinte ao atual só depende do resultado verificado neste 
último estágio e é independente de todos os resultados anteriores, cuja representação é a 
seguinte: 

 

}\{},...,,\{ 1021 jXiXPmXkXjXiXP nnnnn ======= −−−                                (50) 

 



 

 

28 

A condição formalmente expressa por esta equação é usualmente conhecida como 
propriedade de Markov e tais processos são designados por processos sem memória. 

A probabilidade da forma }\{ 1 iXjXP nn == −  denomina-se de probabilidade de 

transição do estado i para o estado j de ordem n (estágio n) e designa-se por:  

 

 
)(n

ijp                                                                                                                              (50a) 

 
Esta é a probabilidade do processo transitar para o estado j dado que ao fim de certo 

estágio o processo residia no estado i . Da mesma forma a probabilidade de permanecer no 
estado i em um dado estágio n é representada por:  

 
)(n

iip                                                                                                                                (50b) 

 
Quando estas probabilidades se mantêm constantes (ou estacionárias) 

independentemente do estágio, o processo estocástico recebe o nome de Cadeia de Markov  e 
podemos representar por: 

 
)()2()1( ... n

ijijij ppp ===                                                                                                   (51) 

 
De posse das probabilidades de permanência e de transição para os diversos estados, 

pode-se construir uma árvore característica do sistema, indicando todos os caminhos possíveis 
de serem seguidos para se atingir um determinado estágio, conseguindo-se determinar as 
probabilidades finais de se encontrar cada um dos estados ao final desse estágio, considerando 
um determinado estado inicial.  

Os valores das diversas probabilidades podem ser obtidos de uma maneira bastante 
simples através de multiplicações de matrizes quadradas de ordem M, onde M é o número de 
estados. Cada elemento pij da matriz no estágio n representa a probabilidade do processo se 
encontrar no estado j após n estágios de observação dado que o processo se encontrava 
inicialmente no estado i.  

A matriz representativa do estágio 1 chama-se Matriz Estocástica de Probabilidade 
de Transição (P), e esta matriz é tal que: 

 

1. pij > 0  para todo i e j; 

 

2. Σ pij = 1  para determinado i, isto quer dizer que a soma dos elementos de cada linha é 

igual 1, já que os elementos da linha i representam as probabilidades em relação a todas 

as transições de estados possíveis, estando o processo no estado i. 

 
No caso de uma matriz de dois estados temos: 
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=

2221

1211

pp

pp
P                                                                                                          (52) 

 
A matriz representativa do estágio n  (P(n)) será obtida a partir desta matriz P da 

seguinte forma: 

 

P(n) = Pn                                                                                                                   (53) 

 
Ou seja, multiplica-se a matriz P por ela mesma n vezes.   
Como dito anteriormente, o valor da probabilidade de se encontrar o sistema em um 

determinado estado após o estágio n, é dependente do estado em que se encontrava o processo 
inicialmente, sendo, pois, probabilidades condicionais. No entanto, uma vez definidas 
exatamente essas condições iniciais, a condicionalidade deixa de ser relevante e as 
probabilidades dos vários estados passam a ser incondicionais. 

Quando um estágio j é acessível a partir do estágio i e este último também é acessível a 
partir de j diz-se que estes estados comunicam entre si. Ao conjunto de estados que se 
comunicam entre si chama-se classe. Quando uma classe é constituída por apenas um estado, 
tal estado é dito absorvente, significando que se o processo entra neste estado fica 
impossibilitado de lá sair até que o processo seja iniciado novamente. 

Quando todos os estados de uma cadeia de Markov se comunicam entre si, temos uma 
só classe e a cadeia é dita irredutível.   

A matriz de transição de estado se diz recorrente quando é possível ir de um estado para 
qualquer outro em um número finito de estágios. Pode ser visto que para uma matriz 
recorrente à medida que o número de estágios aumenta, o valor da probabilidade de se 
encontrar o processo em um determinado estado vai convergindo para um valor limite 
constante, independentemente do estado inicial. Este valor limite de probabilidade é chamado 
probabilidade de estado estacionário e pode ser obtido pelo vetor das probabilidades 
estacionárias, também conhecido como vetor limite de probabilidade, α, tal que:   

 

αP = α                                                                                                                        (54) 

 
Esta equação contém M equações lineares em M incógnitas, sendo M o número de 

estados do processo. No entanto, estas equações não são linearmente independentes. Para se 
calcular os elementos αj do vetor α, temos que recorrer a mais uma equação envolvendo todos 
os elementos do vetor α, isto é: 

 
1=∑

j
jα                                                                                                                   (55)  

 
Um estado de uma cadeia de Markov é dito transitório, quando existe uma 

probabilidade não nula do processo não voltar a esse estado depois de tê-lo deixado. 
Um estado de uma cadeia de Markov é dito periódico de período t > 1 se o processo só 

puder ocupar este estado ao final dos estágios múltiplos de t. Caso o processo possa ocupar 
um estado durante dois estágios consecutivos, então tal estado é dito aperiódico (período 1). 
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Na maioria dos estudos de confiabilidade de sistemas elétricos de potência, muitas das 
cadeias finitas de Markov são constituídas por estados aperiódicos que se comunicam todos 
entre si, constituindo assim uma única classe de estados recorrentes, denominada de Ergódica 
(finita, irredutível, e aperiódica).   

 

3.3.2 Processos Contínuos de  Markov  

 
Os processos de Markov vistos até agora, apresentaram espaços de estado e 

paramétricos discretos. Porém, muitos dos estudos de confiabilidade são contínuos no tempo, 
ou seja, apresentam espaços paramétricos contínuos. Além de que considera-se a reparação 
dos componentes constituintes dos sistemas de potência, restituindo-os a condição normal de 
funcionamento.   

Os elementos mais comuns encontrados em sistemas de potência podem ser 
representados por modelos de dois estados, conforme Figura 3.3, onde o estado sucesso 
identifica a operação do componente e o estado falha identifica que o componente está 
inoperante. 

 
Figura 3.3 - Diagrama do Espaço de Estados de um Componente 

 
O tempo em que o componente permanece no estado sucesso é chamado de tempo até a 

falha (TTF - Time To Failure) ou tempo de funcionamento. O tempo em que o componente 
permanece no estado falha é conhecido como tempo de restauração e pode ser tanto o tempo 
de reparo (TTR - Time To Repair) quanto o tempo de substituição (TTR - Time To Replace) 
do componente. O processo de transição do estado sucesso para o estado falha é denominado 
processo de falha. A transição do estado sucesso para o estado falha pode ser ocasionada pela 
falha de um elemento ou pela remoção de um componente para manutenção. 

Os parâmetros TTF e TTR são variáveis aleatórias e podem ter distribuições de 
probabilidades diferentes. Fusíveis e disjuntores são usados para isolar automaticamente os 
elementos falhados, ou áreas falhadas, das áreas saudáveis. Fontes alternativas também 
podem ser empregadas para restabelecer o fornecimento nas áreas não afetadas. 

Em relação à Figura 3.3 definem-se: 

 

p1(t) – probabilidade de o componente estar operando ao fim do tempo t. 

 

p2(t) – probabilidade de o componente estar avariado ao fim do tempo t. 

 

λ – taxa de falhas (avarias por unidade de tempo). 
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µ – taxa de reparo (reparações por unidade de tempo). 

 

λ
1=m  - tempo médio de operação (MTTF). 

 

µ
1=r   - tempo médio de reparo (MTTR). 

 
Considerando um intervalo de tempo incremental dt, suficientemente pequeno para que 

se possa aceitar desprezível a probabilidade de ocorrência de dois ou mais acontecimentos, 
podemos escrever: 

 

)).(()1).(()( 211 dttpdttpdttp µλ +−=+                                                                       (56) 

 

)1).(()).(()( 212 dttpdttpdttp µλ −+=+                                                                      (57) 

 
Manipulando convenientemente essas duas equações anteriores, e tomando-se os limites 

quando dt => 0 resulta num sistema de equações com duas equações diferenciais lineares de 
primeira ordem  

 

)()()(' 211 tptptp µλ +−=                                                                                            (58) 

 

)()()(' 212 tptptp µλ −=                                                                                               (59) 

 
Que em forma matricial pode ser escrito: 

 
( )
( ) ( ) ( )[ ] 









−
−

=








µµ
λλ

.
'

'
21

2

1 tptp
tP

tp
                                                                         (60) 

 
Ou, de forma condensada 

 

AtPtP ).()(' =                                                                                                            (61) 

 

Onde: 

P(t) – vetor de probabilidades de estado ao fim do tempo t. 

P’(t) – primeira derivada do vetor P(t). 
 
A – matriz intensidade de transição, também chamada matriz dos coeficientes, cujos 

elementos são as taxas de transição. 
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A matriz “A” é quadrada, de dimensões n×n e a soma dos elementos de uma linha é 
sempre igual a zero. 

Resolvendo em relação a P1(t) e P2(t) obtemos: 

 

( ) ( ) ( )[ ]
( )

( ) ( )[ ]0000 21211 pp
e

pptp
t

µλ
µλµλ

µ µλ

−
+

++
+

=
+−

                                          (62) 

 

( ) ( ) ( )[ ]
( )

( ) ( )[ ]0000 12212 pp
e

pptp
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λ µλ
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++
+

=
+−

                                            (63) 

 
Onde p1(0) e p2(0) são as probabilidades de o componente ocupar inicialmente os 

estados 1 e 2, respectivamente, e  p1(0) + p2(0) = 1. 
Se o processo começa com o componente no estado operacional, temos: p1(0) = 1 e    

p2(0) = 0. Logo, as equações (62) e (63) tornam-se: 

 

( ) ( )tetp µλ

µλ
λ

µλ
µ +−

+
+

+
=1                                                                                     (64) 

 

( ) ( )tetp µλ

µλ
λ

µλ
λ +−

+
−

+
=2                                                                                     (65) 

 
Considerando um tempo futuro t = ∞, determinamos as probabilidades em regime 

permanente, ou probabilidades estacionárias, e as equações acima assumem os valores: 

 

( ) Sp
mr

m
p 11 =

+
=

+
=∞

µλ
µ

                                                                                       (66)                                                   

 

( ) Sp
mr

r
p 22 =

+
=

+
=∞

µλ
λ

                                                                                       (67) 

 
Observa-se que as probabilidades dos componentes serem encontrados em qualquer um 

de seus estados, no futuro longínquo, independe do tempo decorrido e do estado ocupado 
inicialmente pelo componente. 

A expressões p1(∞) e p2(∞) costumam ser designadas de Taxa de Disponibilidade e 
Taxa de Falha Forçada, respectivamente. 

A Figura 3.4 mostra o comportamento das probabilidades no tempo 
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Figura 3.4 – Comportamento das probabilidades p1(t) e p2(t) 

 

3.3.3 Noções de Freqüência e Duração de Acontecimentos 

 
Uma outra técnica associada a processos estocásticos é aquela que calcula duas outras 

grandezas: a freqüência com que, em média, um dado estado ou grupo de estados ocorre e a 
duração média. 

A partir do comportamento ao longo do tempo de um dado componente, definido por 
vários intervalos de tempos de funcionamento e restauração, é possível calcular o valor do 
tempo médio de operação m (tempo médio de residência no estado 1) e do tempo médio de 
reparação r (tempo médio de residência no estado 2). E em seguida calcular a duração média 
de um ciclo T (tempo médio entre duas falhas). Onde:  

 

µλ
11 +=+= rmT                                                                                                    (68) 

 
Sendo a freqüência do ciclo médio dada por:  

 

T
f

1=                                                                                                                         (69) 

 
Utilizando estes conceitos as equações (66) e (67) podem ser escritas por: 

 

λ
f

T

m
p S ==1                                                                                                             (70) 

 

µ
f

T

r
p S ==2                                                                                                             (71) 

 
Encontrando-se a freqüência, 

 
µλ .. 21 SS PPf ==                                                                                                    (72) 
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A grandeza f pode ser interpretada como sendo a freqüência de ocorrência de qualquer 
um dos estados que constituem o espaço de estado da Figura 3.3. Assim, 

 

λ.)1( 1Spestadof =                                                                                                 (73) 

e 

µ.)1( 2Spestadof =                                                                                                (74) 

 
Pode-se assim dizer que a freqüência com que em média um dado estado é encontrado, 

pode ser obtida pelo produto da probabilidade estacionária de permanecer nesse estado e da 
taxa de saída do estado, ou alternativamente, pelo produto da probabilidade estacionária de 
não permanecer nesse estado e da taxa de entrada nesse estado. 

Diz-se que um estado é hierarquicamente superior a outro se a conFiguração do sistema 
no primeiro estado é superior (mais componentes operando) à conFiguração do sistema no 
segundo estado e vice versa. Sendo assim, designando a taxa de saída de um estado para outro 
hierarquicamente superior por: +λ , e a taxa de saída de um estado para outro 

hierarquicamente inferior por: −λ . E, considerando um estado n de um dado espaço de estado, 
têm-se que a freqüência com que este estado é encontrado pode ser calculada por: 

 

( )nnnn pf −+ += λλ                                                                                                     (75) 

 
Se designarmos por 'np  e '

nf  a probabilidade e a freqüência cumulativa do estado n, isto 

é, a probabilidade e a freqüência do estado n e de todos os estados que lhe são 
hierarquicamente inferiores, então pode-se concluir que, 

 

nnn ppp += +
'

1
'                                                                                                          (76) 

e 

 

( )nnnnn pff −++ −+= λλ'
1

'                                                                                          (77) 

 
Em geral, a freqüência cumulativa de 2 estados quaisquer é igual à soma das 

freqüências individuais desses estados menos as freqüências com que eles se encontram entre 
si, ou seja: 

 
µλ 21211,2 ppfff −−+=                                                                                       (78) 
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3.3.4 Sistemas Série e Paralelo 

 
O método mais preciso para analisar sistemas elétricos é o modelo de Markov. 

Entretanto, tal modelo torna-se impraticável para sistemas de transmissão e distribuição 
devido aos mesmos se apresentarem com vários componentes interligados entre si.  Nestes 
casos utiliza-se um método aproximado, o qual é baseado em regras simples de probabilidade. 
Trata-se da técnica conhecida como teoria dos conjuntos mínimos interceptados. Esta técnica 
baseia-se em que, do ponto de vista da confiabilidade um conjunto de componentes pode se 
apresentar em uma conFiguração série ou paralela.  

 

3.3.4.1 Sistema Série 

 
Um conjunto de componentes constitui um sistema série, se para o mesmo funcionar, 

todos os componentes devem obrigatoriamente estar em funcionamento. Como exemplo 
adota-se dois componentes A e B em série, como mostrado na Figura 3.5. Consideram-se as 
taxas de falha como sendo λA e λB e os tempos de reparo (restauração) como rA e rB, 
respectivamente.  

 

 
Figura 3.5 – Sistema com Dois Componentes Conectados em Série 

 
A taxa de falha equivalente para este sistema (λS), é dada por: 

 

BAS λλλ +=                                                                                                             (78a)                                                                                             

 
e o tempo de reparo equivalente (rS), é: 

 

S

BBAA
S

rr
r

λ
λλ +=                                                                                                       (78b)                                                                  

 
Analogamente, pode-se deduzir que a taxa de falha e o tempo médio de reparo para um 

sistema série de n componentes, é expresso por: 

 

∑
=

=
n

i
iS

1

λλ                                                                                                                  (79) 
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S

n

i
ii

S

r
r

λ

λ∑
== 1                                                                                                                (80) 

 
Utilizando os conceitos de freqüência e duração, a indisponibilidade (US) pode ser 

calculada como: 

 

i

n

i
iSSS rrU ∑

=

=≅
1

λλ                                                                                                      (81) 

 

3.3.4.2 Sistema Paralelo 

 
Um conjunto de componentes constitui um sistema paralelo, se para o mesmo funcionar, 

é necessário que apenas um dos componentes esteja em funcionamento. Considere-se agora o 
caso de um sistema contendo dois componentes A e B em paralelo, como mostrado na Figura 
3.6. 

 

 
Figura 3.6 - Sistema com Dois Componentes Conectados em Paralelo 

 
A taxa de falha equivalente (λP) é dada por: 

 
)( BABAp rr += λλλ                                                                                                        (82) 

 
e o tempo de reparo equivalente (rP) é: 

 

BA

BA
P rr

rr
r

+
=                                                                                                                   (83) 

 
Utilizando os conceitos de freqüência e duração, a indisponibilidade (UP) pode ser 

calculada como:  

 

BABAPPP rrrU λλλ ==                                                                                                 (84) 
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As equações para o cálculo com três componentes,  são: 

 
)( 323121321 rrrrrrp ++= λλλλ                                                                                       (85) 

 

323121

321

rrrrrr

rrr
rP ++

=                                                                                                    (86) 

 

321321 rrrrU PPP λλλλ ==                                                                                              (87) 

 

3.4 Confiabilidade de Sistema de Geração Elétrica 

 
O objetivo do estudo da confiabilidade de sistemas de geração elétrica é avaliar se a 

geração existente em um sistema elétrico é capaz de suprir a demanda, garantindo níveis de 
risco aceitáveis, inferiores a um limite predefinido. Nesse estudo considera-se que a rede de 
transmissão é capaz de transferir qualquer fluxo de potência para atender a demanda, sem 
perdas, violações ou falhas de qualquer natureza. Portanto, os únicos componentes a serem 
modelados nesta análise são: a geração e a carga. 

São avaliados todos os estados de geração a fim de identificar aqueles que apresentam  
capacidade inferior à capacidade requerida pela demanda. Estes estados são contabilizados 
como reserva de capacidade negativa, necessitando-se fazer corte de carga. Através das 
probabilidades de ocorrência destes estados, calculam-se os índices de desempenho do 
sistema indicativo da confiabilidade do mesmo.  

O sistema de geração pode ser estudado considerando duas abordagens: uma 
relacionada com o planejamento (reserva estática) e outra relacionada com a operação 
(reserva girante). A reserva estática deve ser suficiente para cobrir possíveis falhas planejadas 
ou de manutenção, falhas não planejadas ou forçadas e um eventual crescimento de carga 
mais rápido do que o previsto. A reserva girante deve ser suficiente para suportar os efeitos de 
avarias forçadas e incertezas na previsão de carga. 

Os métodos probabilísticos permitem resolver o problema da determinação da 
capacidade estática de um sistema, indiretamente, através do cálculo dos índices de risco 
desse sistema. Para tanto, é necessário conhecer as curvas de densidade de probabilidade da 
potência de carga, e da capacidade de geração. O índice de risco do sistema é a probabilidade 
da geração ser inferior a carga e pode ser calculado através da convolução dos estados de 
operação da geração e da carga, utilizando a fórmula: 

 

( ) ( )g
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cc PpPpRisco

cg

M

mc

∑∑
<=

=                                                                                     (88) 

           
Onde Pc e Pg são os níveis de potência de carga e de geração disponível; pc(Pc) e pg(Pg) 

as correspondentes probabilidades de ocorrência e Pm e PM as potências da carga mínima e 
máxima previstas. 

Na abordagem probabilística podem ser usados dois métodos:  



 

 

38 

- Analítico 
- Simulação estocástica 

 

3.4.1 Método Analítico 

  
Os métodos analíticos permitem determinar a probabilidade de se encontrar certa 

quantidade de geração (MW) fora de serviço (avariada) num intervalo de tempo futuro, 
construindo-se Tabelas, denominadas Tabelas de Probabilidades das Capacidades Avariadas, 
ou simplesmente Tabelas de Capacidades, partindo-se do valor da taxa de saída forçada 
(FOR-Forced Outage Rate). Estas tabelas podem ser feitas utilizando o valor da probabilidade 
individual para cada capacidade avariada ou utilizando as probabilidades cumulativas, ou seja, 
a probabilidade de ocorrência de todos os estados com capacidade avariada igual ou superior 
à indicada.  

Na Tabela 3.1 têm-se um exemplo de Tabela de Probabilidades de Capacidades 
Avariadas para 6 geradores de 100MW cada e taxa de saída forçada de 0,05: 

 

Tabela 3.1 – Tabela de Probabilidades de Capacidades Avariadas. 

Capacidade 

disponível (MW) 

Capacidade 

avariada (MW) 

Probabilidade 

individual 

Probabilidade 

cumulativa 

600 0 0,735092 1,000000 

500 100 0,232134 0,264908 

400 200 0,030544 0,032774 

300 300 0,002143 0,002230 

200 400 0,000085 0,000087 

100 500 0,000002 0,000002 

 
O principal método analítico utilizado para se determinar a confiabilidade de sistemas 

de geração é o chamado, probabilidade de perda de carga (LOLP – Loss Of Load 
Probability). 

O índice de confiabilidade calculado por este método representa o valor esperado do 
risco de perda de carga, expresso em unidade de tempo, ou seja, o número esperado de dias ou 
horas, num determinado período, em que se prevê que a potência de carga apresentada ao 
sistema será superior à capacidade de geração disponível. Para tanto, freqüentemente utiliza-
se uma representação da carga através de uma curva de duração de pontas diárias de cargas ao 
longo de um ano, ou pontas horárias ao longo de um dia, ou outro intervalo de interesse.  

Faz-se uso da Tabela de probabilidades das capacidades avariadas acrescentando o 
número de unidades de tempo para as quais a avaria correspondente ao estado Ci provoca 
perda de carga (ti). O LOLP é calculado pela esperança matemática de dias em que, durante o 
período em estudo, a carga excederá a geração disponível, ou seja: 
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         unidades de tempo                                                   (89) 

 
Um valor de LOLP com considerável aceitação é 0,1 dias / ano. 
Este método é o único que permite simular com exatidão os efeitos de manutenção, 

devendo ser modificada a Tabela de capacidade sempre que houver manutenção preventiva, 
podendo tornar este método excessivamente moroso. Na tentativa de permitir uma solução 
mais rápida, vários autores têm-se mostrado adeptos da utilização de dois métodos 
aproximados. O primeiro subtrai o total da capacidade das várias unidades em manutenção da 
potência total instalada de geração, reduzindo assim a reserva estática mas não alterando o 
modelo do sistema gerador, enquanto o segundo adiciona o total da capacidade das unidades 
em manutenção à potência de carga prevista.  

 

3.4.2 Simulação Estocástica 

 
Na simulação estocástica, conhecida como simulação Monte Carlo, os estados são 

selecionados utilizando-se suas distribuições de probabilidade acumulada F(x) de falha dos 
componentes. Para o caso de um componente modelado a dois estados, por exemplo, a 
distribuição de probabilidade é representada conforme a Figura 3.7. A obtenção do estado 
operativo do componente é feita através de um sorteio de um número aleatório U, que 
pertença ao intervalo [0,1]. Se o número sorteado for menor do que a probabilidade de falha, 
ou seja, do que a FOR do componente, o estado obtido está em falha. Se o número sorteado 
for maior do que a FOR, o estado obtido está em operação. Este processo é conhecido como 
Transformação Inversa.  

 

 
Figura 3.7 - Distribuição de probabilidade acumulada de um componente modelado a dois 

estados  
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Capítulo 4 

Modelo de Confiabilidade de Usina Eólica 

 
A energia eólica tem sua origem na radiação solar, pois o sol não aquece a superfície da 

Terra de forma regular. As regiões próximas ao equador, com latitude 0°, por exemplo, são 
mais aquecidas que as outras regiões. 

Como o ar quente é mais leve que o ar frio, ele tende a subir das regiões próximas ao 
Equador até uma altura de 10 km, que corresponde à espessura da atmosfera, e seguir em 
direção aos pólos, enquanto o ar frio existente neles tende a se deslocar no caminho contrário. 
Somado a isso, tem-se o movimento de rotação da Terra, provocando o deslocamento das 
massas de ar quente e fria, segundo o princípio da Força de Coriolis. De acordo com este 
fenômeno, o movimento de rotação da Terra faz com que um deslocamento na direção norte-
sul seja desviado para a direita e, da mesma forma, um deslocamento na direção sul-norte seja 
desviado para esquerda. Os ventos provocados por esses mecanismos são chamados de ventos 
globais ou geostróficos e são classificados conforme as direções predominantes de: ventos 
alísios, que sopram dos trópicos para o Equador, ventos contra-alísios, que sopram do 
Equador para os pólos, ventos do oeste, que sopram dos trópicos para os pólos e ventos 
polares, que sopram dos pólos para as zonas temperadas. É importante o conhecimento da 
direção predominante desses ventos no sítio onde se deseja implantar uma usina eólica, 
embora, as condições locais também exerçam influência na geração. A Figura 4.1 mostra o 
deslocamento dos ventos globais na superfície da Terra. 

 

 
Figura 4.1 - Aquecimento e Direção dos ventos globais na superfície da Terra - Fonte: 

www.WINDPOWER.org, 1998. 

 

4.1 A Turbina Eólica 

 
A turbina eólica é constituída por uma série de componentes, responsáveis pela 

produção da energia elétrica em três etapas: a captação da energia cinética contida no vento, a 
conversão da energia cinética em energia mecânica e a transformação da energia mecânica em 
energia elétrica propriamente dita, ao final do processo. Os componentes da turbina eólica 
estão representados na Figura 4.2 e são descritos a seguir. A maioria dos componentes da 
turbina está contida na nacele, a caixa protetora dos equipamentos.  
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A conexão da turbina com o sistema elétrico pode ocorrer de forma direta e indireta. No 

primeiro tipo de conexão não é permitida uma grande variação na velocidade de rotação da 
turbina, sendo de extrema rigidez por esse fato. No segundo tipo a conexão é feita através de 
conversores eletrônicos de freqüência, que permitem a aceleração do rotor e a absorção dos 
picos de potência e variações bruscas de torque, que não serão transmitidas à rede. 

 

 
Figura 4.2 -  Componentes da turbina eólica 

 

Rotor 

 
O rotor transfere a energia cinética contida no vento para o gerador. 
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Gerador 

 
O gerador transforma a energia mecânica do rotor em energia elétrica. Os modelos 

disponíveis no mercado são equipamentos de alta confiabilidade, mas devido às suas 
características de funcionamento, a sua utilização em sistemas de geração eólica envolve a 
observação de problemas importantes, tais como a constante variação da velocidade de vento, 
provocando a operação do gerador em uma extensa faixa de rotações, a variação no torque e o 
controle de freqüência e de tensão. 

 

Sistemas de Controle 

 
A turbina eólica possui diversos sistemas de controle, destacando-se a monitoração da 

velocidade e a orientação do rotor. A velocidade é regulada principalmente pelos controles de 
passo e estol. O objetivo destes controles é a limitação da geração quando o vento atinge 
valores maiores que a velocidade nominal. O controle de direção do rotor é utilizado para 
posicionar o rotor na direção da velocidade do vento. Este mecanismo é ativado por controle 
eletrônico, que verifica a direção do vento incidente sobre a turbina a cada instante e manda 
informação para um sistema de engrenagens posicionar o rotor nesta direção. 

 

Torre 

 
A função da torre é unicamente estrutural, possibilitando o uso de rotores com grandes 

diâmetros e provendo o rotor de altas velocidades para a geração de energia. Sua construção 
representa uma grande porcentagem do custo de implantação da usina. 

 

Caixa de Engrenagens 

 
O objetivo da caixa de engrenagens é a transmissão da energia mecânica produzida no 

rotor para o gerador. Como o rotor possui uma baixa velocidade de rotação (20 a 150 rpm) em 
relação à velocidade dos geradores convencionais (1200 a 1800 rpm), elas são necessárias 
para a adaptação dos dois sistemas. 

 

4.2 O Mecanismo de Geração 

 
As turbinas eólicas usadas atualmente têm sua tecnologia inspirada no funcionamento 

dos aviões, A Figura 4.3 mostra um corte feito em uma das pás do rotor, bem parecido com o 
de uma asa de avião, e o princípio de funcionamento é praticamente o mesmo. O vento 
incidente na direção da pá percorre um caminho mais longo quando passa pela parte de cima 
e, portanto, precisa obter velocidade maior para percorrer este caminho. Esse aumento de 
velocidade faz com que a pressão se torne mais baixa, e a diferença de pressão entre as faces 
da pá provoca uma força de baixo para cima, conhecida como força de sustentação. Esta 
diferença de pressão é função da densidade do ar, da área da pá e do quadrado da velocidade 
do vento. 
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Figura 4.3 - Forças geradas pelo vento incidindo sobre a pá de uma turbina eólica 

 
Dois parâmetros importantes para o desempenho da turbina são o ângulo de passo “β” e 

o ângulo de ataque “δ” da pá, conforme mostrado na Figura 4.4. 
 

 
Figura 4.4 - Ângulos de passo “β” e de ataque “δ” da pá do rotor 

 
O ângulo de ataque δ é um fator determinante na quantidade de energia extraída. 
A energia cinética de uma massa de ar m, deslocando-se com uma velocidade v, na 

direção x é dada por: 

 
2

2

1
mvE =                                                                                                                    (90) 

 
Considerando-se um fluxo de ar de densidade ρ, perpendicular a uma seção transversal 

de área A de um cilindro, movendo-se a uma velocidade v, conforme a Figura 4.5, a expressão 
para a energia cinética se transforma na expressão: 
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2

1
vAxE ρ=                                                                                                               (91) 
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Figura 4.5 – Fluxo de ar através de um cilindro 

 
Convertendo a expressão da energia cinética em potência, ou seja, obtendo a sua 

derivada no tempo, obtém-se: 
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P ρρ ===                                                                                  (92) 

 
Em condições padrão de temperatura e pressão, onde a densidade do ar é 1,293 kg/m3, 

encontra-se: 

 
3647,0 AvP =                                                                                                               (93) 

 
A simples presença física de uma turbina eólica modifica a velocidade do ar e a pressão 

locais. Ela defletirá o vento, antes mesmo que ele alcance o plano do rotor. Isso significa que 
não é possível retirar toda a energia contida no vento. 

O modelo mais simples utilizado para a descrição do comportamento de uma turbina 
eólica é baseado na teoria do disco atuador, formulada por Rankine em 1865 e R. Froude em 
1889. Considerando que as turbinas eólicas extraem energia do vento produzindo um 
decréscimo de pressão logo após a sua passagem pela área varrida pelo rotor. À medida que o 
ar se aproxima, ele desacelera gradativamente, resultando em um aumento de sua pressão 
estática. A redução de pressão ao passar através do plano de rotação faz com que o ar que se 
encontra atrás do rotor apresente pressão abaixo da atmosférica. Ao se afastar, sua pressão 
retorna à pressão inicial, ocasionando uma nova redução em sua velocidade, conforme 
mostrado na Figura 4.6. Parte desta redução da energia cinética do vento que atravessa o rotor 
da turbina eólica é transformada em energia mecânica. 
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Figura 4.6 – Tubo de ar fluindo através de uma turbina eólica 

 
A velocidade e a pressão na região anterior ao rotor são chamadas de v1 e P1. Após o 

rotor, elas são chamadas de v2 e P2. Na seção onde está localizado o rotor, elas são v e P. 
A potência extraída pela turbina pode ser expressa como a diferença entre a potência de 

entrada e a potência de saída, então: 

 

)(
2

1 3
22

3
1121 vAvAPPP −=−= ρ                                                                                   (94) 

 
Em condições padrão, a potência máxima extraível ocorre quando existem as relações a 

seguir, conforme Johnson (2001): 
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Pela conservação do momento, a vazão ou fluxo de massa através de cada seção tem 
que ser o mesmo, onde chega-se a expressão de continuidade: 

 

 2211 vAAvvA ==                                                                                                         (95) 

 
Substituindo chega-se às seguintes relações entre as áreas: 

 

12

3
AA =                   e                 12 3AA =  

 
Expressando P em função de v1 e A1 fica: 
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O fator 16/27 é chamado de coeficiente de Betz. Ele indica que uma turbina não pode 

extrair mais do que 59,3 % da potência disponível. Sabe-se que, na prática este valor é ainda 
menor, devido às limitações do sistema mecânico para extração de energia. Uma fração 
considerada razoável para a potência extraível é em torno de 35 a 40% da potência disponível. 

Pode-se definir a potência efetiva de saída de uma turbina como: 

 
3

2

1
AvCP Pρ=                                                                                                           (97) 

 
Onde Cp é o coeficiente de potência da turbina. Este coeficiente representa a eficiência 

aerodinâmica da velocidade do vento e mostra quanto de energia a turbina é capaz de 
converter em eletricidade, para cada velocidade de vento. Este coeficiente de potência, e 
portanto, do rendimento da turbina, varia com a velocidade e isto se deve ao fato da 
necessidade da turbina manter a potência de saída constante. A limitação na geração de saída 
funciona da seguinte forma: para velocidades baixas o ângulo de ataque das pás é ajustado 
para obter o máximo rendimento possível e para velocidades altas, a potência de saída é 
limitada através da redução da velocidade de rotação da turbina, reduzindo o seu rendimento. 

Velocidades muito altas podem provocar danos nas pás e nos outros componentes da 
turbina. Por essa razão, o dispositivo de controle limita o funcionamento da turbina até uma 
velocidade de corte (vcut-out), mais comumente conhecida como cut-out. Esta velocidade está 
em torno de 20 a 25 m/s. Por outro lado, velocidades baixas fazem a turbina gerar potências 
muito baixas e são insuficientes para a partida do gerador. A velocidade inicial de 
funcionamento da turbina, conhecida como velocidade de acionamento (vcut-in), está em 
torno de 3 a 5 m/s. Dessa forma, a operação da turbina fica limitada ao intervalo entre a 
velocidade de acionamento e a velocidade de corte. Para valores fora desse intervalo, a 
potência gerada é nula. A curva de potência de uma turbina eólica representa a sua 
característica de operação P(v). Ela é definida pelos parâmetros velocidade de acionamento 
(vcut-in), velocidade nominal (vnom) e velocidade de corte (vcut-out). Entre vcut-in e vnom, a 
geração depende fortemente da velocidade e a rotação do gerador é variável. A partir de vnom 
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até vcut-out, a potência gerada é igual à nominal e a rotação é constante. A Figura 4.7 mostra 
um exemplo de curva de potência de uma turbina. 

 

 
Figura 4.7 – Curva de Potência de uma turbina eólica 

 
Portanto, é através da curva de potência que se verifica a potência de saída de uma 

turbina. Sabendo-se que a potência extraída do vento varia com a densidade do ar, muitas 
vezes é necessário corrigir a curva de potência para a densidade do ar do local. 

Observa-se pela curva de potência, que a potência tem uma variação maior para 
velocidades de vento moderadas, as quais ocorrem com maior freqüência, acentuando desta 
forma, a necessidade de se incluir a influência da velocidade do vento no modelo de 
confiabilidade da usina eólica. 

Desta forma depreende-se que, é muito importante o conhecimento do comportamento 
da velocidade do vento. As variações que o vento pode apresentar são definidas como 
variações diárias, sazonais e de curta duração. As variações diárias são causadas 
principalmente pelas mudanças climáticas ao longo do dia, tais como o aquecimento não 
uniforme da superfície terrestre, e são representadas pelas brisas terrestre e marinha. As 
variações sazonais são provocadas pela existência das quatro estações do ano. A Figura 4.8 
mostra uma distribuição horária dos dias típicos de cada estação do ano para um sítio situado 
no nordeste do Brasil. 
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Figura 4.8 - Distribuição diária média para cada estação do ano  

 
As variações de curta duração são aquelas que ocorrem em intervalos de segundos, tais 

como as turbulências e as rajadas de vento. Elas não são utilizadas em estudos de viabilidade 
de implantação, nem em estudos de confiabilidade e estimativa de geração de um sítio, a sua 
relevância está associada aos estudos estruturais do sistema eólico, bem como às variações de 
tensão e freqüência, ou seja, aos estudos de estabilidade. 

 

 

4.3 Estimativa da Geração de Energia Anual 
 
Existem várias maneiras para se determinar a energia gerada anualmente por um sítio 

eólico. A mais grosseira é aquela que utiliza a capacidade nominal do gerador, onde é 
calculado o índice IWE (Installed Wind Energy), que equivale a utilizar a potência eólica 
instalada o ano inteiro, e é obtido multiplicando a potência eólica instalada pelo número de 
horas em um ano (8766h). Neste caso obtêm-se valores muito acima do real, pois não são 
considerados os estados da turbina e a variação da velocidade do vento.  

Uma outra maneira muito utilizada é aquela que considera apenas a velocidade média 
do vento, e utilizando a curva de potência da turbina encontra-se a potência média gerada, e 
em seguida a energia, multiplicando esta potência pelo número de horas em um ano (8766h). 
Neste caso normalmente se encontra um valor menor do que o real. 

Para um cálculo mais preciso, é necessário conhecer as características do regime local 
do vento, e por isso a estimativa mais utilizada considera o histograma de velocidade do vento 
ou a curva de distribuição de Weibull e a curva de potência da turbina eólica. Neste caso, para 



 

 

50 

cada  valor de velocidade possível de ocorrer, o número de horas em que o vento permanece 
nesta velocidade, obtido da curva de distribuição de Weibull, é multiplicado pela potência 
gerada pela turbina, obtida através da curva de potência. Estes valores são somados para se 
encontrar a energia anual produzida. A Figura 4.9 mostra a criação de uma curva de 
distribuição de energia a partir das curvas de potência da turbina e de distribuição de Weibull 
da velocidade do vento. A energia gerada em um ano é a área da curva de distribuição de 
energia. Neste caso obtêm-se um valor ligeiramente maior do que o real pois não são 
considerados os estados de operação da turbina.    

 

 

 
Figura 4.9 – Obtenção da curva de distribuição de energia anual 

 
O método utilizado neste trabalho para determinação da energia gerada anualmente é o 

sugerido por Leite (2005). Este método considera todos os fatores que interferem na geração 
de uma usina eólica, modelando o comportamento estocástico da velocidade do vento, assim 
como o comportamento operativo das turbinas, descrito pelas taxas de falha e de reparo. 

O comportamento de uma usina eólica não pode ser estudado da mesma forma que o 
comportamento de uma usina convencional, pois no caso de uma usina eólica todas as  
turbinas estão sob a influência de um mesmo agente, que é o vento, seus estados operativos 
não podem ser considerados como eventos independentes. Portanto, não pode ser utilizada a 
convolução das probabilidades dos estados das turbinas como no caso de uma usina 
convencional. Esta idéia foi sugerida por Giorsetto (1983). 

Para que o comportamento da usina eólica e seus efeitos em um sistema elétrico possam 
ser avaliados sob o ponto de vista da confiabilidade, ela pode ser modelada com estados 
operativos e taxas de transição entre eles, caracterizando um processo de Markov. O vento 
também apresenta estas características, considerando-se seus estados de velocidade de vento. 
Dessa forma, a usina é formada pela combinação de dois modelos, um para as turbinas e outro 
para a velocidade do vento conforme sugerido por Sayas e Allan (1996). 
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4.4 Modelagem da Turbina  

 
Conforme sugerido na Seção 3.3.2, uma turbina eólica pode ser modelada como um 

componente a dois estados: em operação e em falha. Portanto, quando ela estiver em estado 
operativo, a geração é limitada apenas pela velocidade do vento e por sua característica P(v), 
conforme apresentado na Seção 4.2. Portanto, as informações necessárias para o modelo de 
geração estão contidas na curva de potência, fornecida pelo fabricante da turbina eólica, onde 
também estão contidas as informações sobre a velocidade nominal (vnom), a velocidade de 
acionamento (vcut-in), a velocidade de corte (vcut-out) e a potência nominal. A Figura 4.10 
representa o esquema do modelo de confiabilidade da turbina eólica. 

 

 
Figura 4.10 – Modelo de turbina eólica a dois estados 

 
A transição do estado operativo para o estado de falha é caracterizada pela taxa de falha 

λ e a transição do estado de falha para o estado operativo é caracterizada pela taxa de reparo µ. 
No caso de uma usina eólica com duas turbinas, o diagrama de espaço de estados é 

representado conforme a Figura 4.11. Onde têm-se as taxas de falha λ1 e λ2 e de reparo µ1 e µ2 
para cada turbina. 

 

 
Figura 4.11 – Diagrama de espaço de estados de uma usina eólica com duas turbinas 

 
Para uma usina eólica com três turbinas, o diagrama de espaço de estados é 

representado conforme a Figura 4.12. Onde têm-se as taxas de falha λ1, λ2 e λ3  e de reparo µ1, 
µ2 e µ3  para cada turbina. 
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Figura 4.12 – Diagrama de espaço de estados de uma usina eólica com três turbinas 

 
Pode-se concluir que, para uma usina com n turbinas eólicas, o número de possíveis 

estados de operação será 2n. 
Conforme visto na Seção 4.1 uma turbina eólica é constituída por vários componentes, 

podendo agrupá-los em: rotor, gerador, sistema de controle e caixa de engrenagens. Dentre 
esses  componentes o mais susceptível a falhas são as pás do rotor, por estarem expostas às 
condições variáveis de vento e, algumas vezes, às velocidades de vento extremas. Em 
Christensen e Giebel (2001) foram sugeridos valores de taxas de falha típicos para cada um 
desses componentes, onde encontra-se um valor total da taxa de falha em torno de 2 
ocorrências por ano. Enquanto em Sayas e Allan (1996) é sugerido o uso de uma taxa de falha 
de 1 a 4 ocorrências por ano. No estudo de caso apresentado neste trabalho, serão 
consideradas as taxas de falha e reparo reais obtidas através de análise do banco de dados da 
usina . 

 

 

4.5 Modelagem do Comportamento do Vento 

 
As constantes variações na velocidade do vento e o seu comportamento aleatório fazem 

com que ele possa ser caracterizado por um processo estocástico. Como simplificação pode-se 
considerar a velocidade do vento como uma variável aleatória discreta, podendo assumir 
apenas um número N de estados. 

Conforme visto na Seção 3.3.1, para que um sistema possa ser representado por uma 
cadeia de Markov, é preciso que ele seja um processo estacionário, isto é, apresente um 
comportamento constante durante todo o tempo, ou seja, suas taxas de transição entre estados 
são constantes durante todo o processo. Ou ainda, seu valor médio e seu desvio padrão são 
constantes, independentemente do ponto de partida dos dados analisados. No entanto, devido 
às variações sazonais do vento, a velocidade média e o desvio padrão não são constantes ao 
longo de um período. Portanto, a rigor, o vento não é um processo estacionário, conforme se 
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verifica em Corotis, Sigi e Klein (1978). No entanto, segundo Thomann e Barfield (1998), 
este efeito pode ser desprezado se a quantidade de dados for suficientemente grande, 
envolvendo um grande período de tempo, como por exemplo um ano ou mais. Como neste 
trabalho utilizaremos os dados referentes a um ano, este efeito será desprezado e, assim, 
poderemos representar o vento por um processo estacionário.  

Conforme visto na Seção 3.2 a taxa de transição de um estado de velocidade i para um 
estado de velocidade j pode ser dado por: 
 

iestadonocomponentedoduraçãodetotaltempo

tperíodonojestadooparaiestadodotransiçõesdenúmero
ij ........

............=λ  

 
Ou ainda: 

 

i

ij
ij T

n
=λ                                                                                                                        (98) 

 
Ti é portanto, o somatório de todos os intervalos de tempo que o estado de velocidade i 

ocorreu. 
Assim, podemos obter a probabilidade de ocorrência do estado de velocidade i: 

 

T

i
i T

T
P =                                                                                                                   (99) 

 
Onde TT é o tempo total. 

 
E a freqüência de ocorrência do estado de velocidade i, Fi, é dada pelo somatório do 

número de ocorrências deste estado de velocidade. 
Portanto, conhecendo-se a série temporal de medição da velocidade de vento de um 

determinado local, através das expressões (98) e (99), obtêm-se as taxas de transições entre os 
estados de velocidades e suas probabilidades de ocorrência. Sabendo-se o intervalo entre as 
medições, pode-se obter a duração de cada estado de velocidade. 

Devido ao grande número de estados de velocidade de vento presentes em uma série 
temporal anual, a representação de todos eles em um modelo pode se tornar inviável. 
Portanto, conforme sugerido por Leite (2005) será adotada a técnica estatística de 
agrupamento, conhecida como K-means, agrupando estas velocidades em um número menor 
de estados de velocidade com que se deseja utilizar. A técnica K-means pode ser representada 
pelos seguintes passos: 

 

1) Escolha do parâmetro N, que representa o número de grupos em que se deseja dividir os 

dados. Para o caso do agrupamento de velocidades, o número de grupos é o número de estados 

de velocidade de vento que se deseja utilizar.  
 

Grupos = [G1 G2 ... GN]                                                                                         (100) 
 

2) Seleção aleatória de N objetos dentro do conjunto de dados que representarão a média ou 

semente, dentro de cada grupo. Elas são os primeiros elementos de cada grupo. Para este 
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trabalho serão utilizadas como sementes as N primeiras velocidades do conjunto de medições, 

diferentes entre si, onde, em seguida, serão colocadas em ordem crescente para formar o 

conjunto de sementes S: 
 

Sementes = [S1 S2 S3 ... SN]                                                                                      (101) 
 

3) Formação dos N grupos, de tal forma que a similaridade dentro deles seja alta, enquanto que 

a similaridade entre eles seja pequena. Isto será feito colocando-se cada valor de velocidade 

naquele grupo que apresentar a menor distância em relação a sua semente. Dessa forma, cada 

medição de velocidade é subtraída de todas as sementes e a menor diferença encontrada indica 

em qual grupo a medição de velocidade deve ser classificada. Para uma velocidade vi presente 

nas medições tem-se:   

 

ij
i
j vSDist −=                                  para j=1,2,...,N                                              (102) 

A velocidade vi será alocada no grupo Gj da semente j que apresente o menor ijDist , ou 

seja, cada elemento é classificado no grupo em que existe a menor distância para a sua 

semente. 

 

4) Após a classificação de todas as medições de velocidade será feita a atualização da nova 

semente do grupo. A nova semente será a média dos elementos do grupo. Em seguida os N 

grupos serão refeitos, da forma já descrita no item 3, colocando-se cada valor de velocidade 

naquele grupo que apresentar a menor distância em relação a sua nova semente. Sendo assim, 

em cada iteração a nova semente é: 

 

  
j

Gk
k

j Ggrupodoelementosdenúmero

v

S j

.....

∑
∈=                       para j=1,2,...,N                 (103) 

 

5) Após obtenção de cada conjunto de novas sementes, em cada iteração, é feito uma 

comparação desse novo conjunto de sementes com o conjunto de sementes da iteração 

anterior. Quando for atingido a igualdade entre esses conjuntos a iteração é interrompida e 

têm-se o agrupamento final dos valores das velocidades medidas.   

 
A Figura 4.13 apresenta um exemplo de uma série temporal de velocidade de vento, 

onde foi feito o agrupamento em 4 estados de velocidade de vento, conforme técnica 
apresentada anteriormente. 
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Figura 4.13 - Séries temporais real e agrupada em quatro estados de velocidade de vento 

 
É importante salientar, que antes do procedimento de agrupamento da série temporal, é 

necessária a filtragem dos dados provenientes de medições, pois eles podem conter valores 
inconsistentes, números irregularmente espaçados, velocidades irreais nulas, etc. 

Neste trabalho foi testado o agrupamento em até 80 estados de velocidade de vento. 

 

4.6 Modelagem da Turbina e do Comportamento do Vento Combinados 

 
Os modelos da turbina e do comportamento do vento apresentados anteriormente, 

podem ser combinados, a fim de se representar todos os estados operativos de uma usina 
eólica.  

O número de estados resultantes de uma usina eólica é função do número de turbinas, n, 
e do número de estados de velocidade de vento, N, e pode ser obtido pela seguinte expressão:  

xNE n2=                                                                                                               (104) 
 
A Figura 4.14 apresenta um diagrama de espaço de estados para uma turbina (n=1) e 

quatro estados de velocidade de vento (N=4). As transições entre o estado de operação e falha 
da turbina estão representadas pelas taxas de falha e reparo λ e µ, respectivamente. A 
velocidade do vento está agrupada nos estados I, II, III e IV e as transições entre eles estão 
representadas pelas taxas λij, onde i representa o estado de vento inicial e j o estado final. 
Neste caso o número de estados da usina será:           8421 == xE  
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Figura 4.14 – Diagrama de espaço de estados com uma turbina e quatro estados de velocidade 

de vento 

Observa-se que a transição entre estados de vento ocorre independentemente da 
transição entre estados de turbina e, em cada instante de tempo, apenas uma destas transições 
pode ocorrer. Se esta premissa não for estabelecida, a usina não pode ser modelada por um 
processo de Markov.  

No caso de duas turbinas e quatro estados de velocidade de vento, pode-se representar o 
diagrama de espaço de estados conforme apresentado na Figura 4.15. Onde têm-se as taxas de 
falha λ1 e λ2 e de reparo µ1 e µ2 para cada turbina, e os estados de velocidade do vento 1, 2, 3 e 
4. O número de estados da usina será:     16422 == xE  

 
Figura 4.15 – Diagrama de espaço de estados com duas turbinas e quatro estados de 

velocidade de vento 
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No caso de três turbinas e quatro estados de velocidade de vento, pode-se representar o 
diagrama de espaço de estados conforme apresentado na Figura 4.16. Onde têm-se as taxas de 
falha λ1, λ2 e λ3 e de reparo µ1, µ2 e µ3 para cada turbina, e os estados de velocidade do vento 1, 
2, 3 e 4. O número de estados da usina será:     32423 == xE  

 

 
Figura 4.16 – Diagrama de espaço de estados com três turbinas e quatro estados de velocidade 

de vento 

 
Conforme visto na Seção 3.3.2 as probabilidades dos estados de geração são 

encontradas através da resolução do sistema matricial   

 

AtPtP ×= )()('                                                                                                            (105) 

 
Onde: 
 

P(t) – vetor de probabilidades de estado ao fim do tempo t. 

P’(t) – primeira derivada do vetor P(t). 

A – matriz intensidade de transição, cujos elementos são as taxas de transição.  

 
Para se encontrar as probabilidades estacionárias dos estados de geração em regime 

permanente, é necessário resolver o sistema: 
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0)( =× AtP                                                                                                                 (106) 

A matriz A é uma matriz quadrada de ordem: xNn2 . Para o sistema da Figura 4.16 com 
três turbinas e 4 estados de velocidade a matriz A é quadrada de ordem 32 (32 X 32) e da 
forma:

--S1 λ1 λ2 λ3 0 0 0 0 λ12 0 0 0 0 0 0 0 λ13 0 0 0 0 0 0 0 λ14 0 0 0 0 0 0 0 
µ1 -S2 0 0 λ2 λ3 0 0 0 λ12 0 0 0 0 0 0 0 λ13 0 0 0 0 0 0 0 λ14 0 0 0 0 0 0 
µ2 0 -S3 0 λ1 0 λ3 0 0 0 λ12 0 0 0 0 0 0 0 λ13 0 0 0 0 0 0 0 λ14 0 0 0 0 0 
µ3 0 0 -S4 0 λ1 λ2 0 0 0 0 λ12 0 0 0 0 0 0 0 λ13 0 0 0 0 0 0 0 λ14 0 0 0 0 
0 µ2 µ1 0 -S5 0 0 λ3 0 0 0 0 λ12 0 0 0 0 0 0 0 λ13 0 0 0 0 0 0 0 λ14 0 0 0 
0 µ3 0 µ1 0 --S6 0 λ2 0 0 0 0 0 λ12 0 0 0 0 0 0 0 λ13 0 0 0 0 0 0 0 λ14 0 0 
0 0 µ3 µ2 0 0 --S7 λ1 0 0 0 0 0 0 λ12 0 0 0 0 0 0 0 λ13 0 0 0 0 0 0 0 λ14 0 
0 0 0 0 µ3 µ2 µ1 -S8 0 0 0 0 0 0 0 λ12 0 0 0 0 0 0 0 λ13 0 0 0 0 0 0 0 λ14 

λ21 0 0 0 0 0 0 0 -S9 λ1 λ2 λ3 0 0 0 0 λ23 0 0 0 0 0 0 0 λ24 0 0 0 0 0 0 0 
0 λ21 0 0 0 0 0 0 µ1 -S10 0 0 λ2 λ3 0 0 0 λ23 0 0 0 0 0 0 0 λ24 0 0 0 0 0 0 
0 0 λ21 0 0 0 0 0 µ2 0 -S11 0 λ1 0 λ3 0 0 0 λ23 0 0 0 0 0 0 0 λ24 0 0 0 0 0 
0 0 0 λ21 0 0 0 0 µ3 0 0 -S12 0 λ1 λ2 0 0 0 0 λ23 0 0 0 0 0 0 0 λ24 0 0 0 0 
0 0 0 0 λ21 0 0 0 0 µ2 µ1 0 ---S13 0 0 λ3 0 0 0 0 λ23 0 0 0 0 0 0 0 λ24 0 0 0 
0 0 0 0 0 λ21 0 0 0 µ3 0 µ1 0 ---S14 0 λ2 0 0 0 0 0 λ23 0 0 0 0 0 0 0 λ24 0 0 
0 0 0 0 0 0 λ21 0 0 0 µ3 µ2 0 0 ---S15 λ1 0 0 0 0 0 0 λ23 0 0 0 0 0 0 0 λ24 0 
0 0 0 0 0 0 0 λ21 0 0 0 0 µ3 µ2 µ1 --S16 0 0 0 0 0 0 0 λ23 0 0 0 0 0 0 0 λ24 

λ31 0 0 0 0 0 0 0 λ32 0 0 0 0 0 0 0 --S17 λ1 λ2 λ3 0 0 0 0 λ34 0 0 0 0 0 0 0 
0 λ31 0 0 0 0 0 0 0 λ32 0 0 0 0 0 0 µ1 --S18 0 0 λ2 λ3 0 0 0 λ34 0 0 0 0 0 0 
0 0 λ31 0 0 0 0 0 0 0 λ32 0 0 0 0 0 µ2 0 --S19 0 λ1 0 λ3 0 0 0 λ34 0 0 0 0 0 
0 0  λ31 0 0 0 0 0 0 0 λ32 0 0 0 0 µ3 0 0 --S20 0 λ1 λ2 0 0 0 0 λ34 0 0 0 0 
0 0 0 0 λ31 0 0 0 0 0 0 0 λ32 0 0 0 0 µ2 µ1 0 --S21 0 0 λ3 0 0 0 0 λ34 0 0 0 
0 0 0 0 0 λ31 0 0 0 0 0 0 0 λ32 0 0 0 µ3 0 µ1 0 -S22 0 λ2 0 0 0 0 0 λ34 0 0 
0 0 0 0 0 0 λ31 0 0 0 0 0 0 0 λ32 0 0 0 µ3 µ2 0 0 -S23 λ1 0 0 0 0 0 0 λ34 0 
0 0 0 0 0 0 0 λ31 0 0 0 0 0 0 0 λ32 0 0 0 0 µ3 µ2 µ1 -S24 0 0 0 0 0 0 0 λ34 

λ41 0 0 0 0 0 0 0 λ42 0 0 0 0 0 0 0 λ43 0 0 0 0 0 0 0 -S25 λ1 λ2 λ3 0 0 0 0 
0 λ41 0 0 0 0 0 0 0 λ42 0 0 0 0 0 0 0 λ43 0 0 0 0 0 0 µ1 -S26 0 0 λ2 λ3 0 0 
0 0 λ41 0 0 0 0 0 0 0 λ42 0 0 0 0 0 0 0 λ43 0 0 0 0 0 µ2 0 ---S27 0 λ1 0 λ3 0 
0 0 0 λ41 0 0 0 0 0 0 0 λ42 0 0 0 0 0 0 0 λ43 0 0 0 0 µ3 0 0 ---S28 0 λ1 λ2 0 
0 0 0 0 λ41 0 0 0 0 0 0 0 λ42 0 0 0 0 0 0 0 λ43 0 0 0 0 µ2 µ1 0 ---S29 0 0 λ3 
0 0 0 0 0 λ41 0 0 0 0 0 0 0 λ42 0 0 0 0 0 0 0 λ43 0 0 0 µ3 0 µ1 0 --S30 0 λ2 
0 0 0 0 0 0 λ41 0 0 0 0 0 0 0 λ42 0 0 0 0 0 0 0 λ43 0 0 0 µ3 µ2 0 0 --S31 λ1 
0 0 0 0 0 0 0 λ41 0 0 0 0 0 0 0 λ42 0 0 0 0 0 0 0 λ43 0 0 0 0 µ3 µ2 µ1 --S32  
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MATRIZ A 

 

 
Sabendo que a soma de cada linha da matriz A é zero, encontra-se os valores de S1 ... 

S32: 
 

)( 1413123211 λλλλλλ +++++=S     ;     )( 1413123212 λλλλλµ +++++=S       

)( 1413123123 λλλλλµ +++++=S     ;   )( 1413122134 λλλλλµ +++++=S         

)( 1413123125 λλλλµµ +++++=S    ;     )( 1413122136 λλλλµµ +++++=S  

)( 1413121237 λλλλµµ +++++=S     ;     )( 1413121238 λλλµµµ +++++=S           

)( 2423321219 λλλλλλ +++++=S     ;     )( 24233212110 λλλλµλ +++++=S  

)( 24233122111 λλλλµλ +++++=S     ;     )( 24232132112 λλλλµλ +++++=S  

)( 24233122113 λλλµµλ +++++=S     ;     )( 24232132114 λλλµµλ +++++=S  

)( 24231232115 λλλµµλ +++++=S     ;    )( 24231232116 λλµµµλ +++++=S  

)( 34321323117 λλλλλλ +++++=S     ;     )( 34321323118 λλλµλλ +++++=S  

)( 34312323119 λλλµλλ +++++=S     ;     )( 34213323120 λλλµλλ +++++=S  

)( 34312323121 λλµµλλ +++++=S     ;     )( 34213323122 λλµµλλ +++++=S  

)( 34123323123 λλµµλλ +++++=S     ;     )( 34123323124 λµµµλλ +++++=S  

)( 32143424125 λλλλλλ +++++=S     ;     )( 32143424126 λλµλλλ +++++=S  

)( 31243424127 λλµλλλ +++++=S     ;     )( 21343424128 λλµλλλ +++++=S  

)( 31243424129 λµµλλλ +++++=S     ;     )( 21343424130 λµµλλλ +++++=S  

)( 12343424131 λµµλλλ +++++=S     ;     )( 12343424132 µµµλλλ +++++=S  

 
A matriz A pode ser escrita na forma de submatrizes,  

 

4434241

3433231

2423221

1413121

TTTT

TTTT

TTTT

TTTT

A =  

 
Considerando n turbinas e N estados de velocidade de vento, têm-se: 

 
1. O número de submatrizes Ti = N 
2. O número de submatrizes Tij  = N(N-1) 
3. O número total de submatrizes = N + N(N-1) = N2 
4. A ordem das submatrizes = 2n 

 
As submatrizes Ti  são da forma: 
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7123

1623

2513

3412

2133

3122

3211

321

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000
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+

+

+

+

+

+

−
−

−
−

−
−

−
−

=

k

k

k

k

k

k

k

k

i

S

S

S

S

S

S

S

S

T

µµµ
λµµ
λµµ
λµµ

λλµ
λλµ

λλµ
λλλ

                  (106a) 

 
Ou seja, são formadas pelas taxas de transição entre os estados operativos das turbinas e 

pelos somatórios de todas as taxas de transição que o estado k possui. 
As submatrizes Tij  são diagonais da forma: 

 

ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij

ijT

λ
λ

λ
λ

λ
λ

λ
λ

0000000

0000000

0000000

0000000

0000000

0000000

0000000

0000000

2

=                                                           (106b)             

 
Ou seja, os elementos da diagonal são as taxas de transição entre os estados de 

velocidade de vento. 
Escrevendo a expressão (106) na forma matricial: 

 

0....00...

4434241

3433231

2423221

1413121

3221 =×

TTTT

TTTT

TTTT

TTTT

PPP                                      (107) 

 
Onde P1, P2,… e P32 são as probabilidades de ocorrência dos 32 estados que a usina 

eólica pode assumir. As equações do sistema (107) são linearmente dependentes, portanto, 
para resolver este sistema é necessário fazer uso da seguinte expressão: 

 

 

  1.... 3221 =+++ PPP                                                                                       (108) 

 
Para tanto, substitui-se a última coluna da matriz A por 1, obtendo a matriz A’, assim, o 

sistema pode ser escrito: 
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1....00

'

'

'

'

...

4434241

3433231

2423221

1413121

3221 =×

TTTT

TTTT

TTTT

TTTT

PPP                                        (109) 

 
Onde T14’ , T24’ , T34’  e T4’  são as submatrizes T14, T24, T34 e T4 com os elementos das 

suas últimas colunas substituídas por 1.  
Este sistema é da forma: 

 

BAP =× '                                                                                                             (110) 

 
Ou ainda: 

 
TTT BPA =×'                                                                                                          (111) 

 
Onde A’T  é a transposta da matriz A’. A solução de um sistema linear do tipo 

DXC =×   é dado por DCDCX \1 =×= − . Reescrevendo assim a expressão (111) temos: 

 
TTTTT BABAP \'' 1 =×= −                                                                                       (112) 

 
Na forma matricial: 

 

 

1

...

0

0

'
...

1

32

2

1

×= −TA

P

P

P

                                                                                                      (113) 

 
Onde 1' −TA  é a inversa da matriz A’T. 
Obtêm-se desta forma as probabilidades de ocorrência de todos os estados de operação 

da usina. 
Considerando uma usina com n turbinas, através da curva pk(v) de cada turbina k obtêm-

se sua potência gerada em função da velocidade do vento vi de cada estado operativo, obtendo 
em seguida a potência gerada para cada estado operativo i da usina (Pi) pela seguinte 
expressão: 

 

)(
1

i

n

k
ki vpP ∑

=
=                                                                                                         (114) 

 
Vale salientar que só serão considerados os valores pk(vi) das turbinas que estão em 

operação, pois as turbinas que estão em falha não geram potência. 
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Pode-se encontrar estados operativos diferentes da usina com a mesma geração de saída. 
Considerando que os estados operativos são eventos disjuntos, a probabilidade de uma dada 
geração de saída será obtida somando-se todas as probabilidades dos estados operativos que 
apresentam esta mesma geração de saída. Obtém-se desta forma, as probabilidades de todos 
os estados de geração da usina. Multiplicando a probabilidade de geração de um dado estado 
de geração, pela quantidade de horas em um ano, obtêm-se a duração daquela geração em um 
ano. Que por sua vez, se esta duração for multiplicada pela potência de geração de saída, 
obtêm-se a energia gerada por esta geração em um ano. Fazendo isto para cada estado de 
geração obtêm-se a quantidade total de energia gerada em um ano pela usina eólica. Este 
valor é um dos índices de desempenho de uma usina eólica, intitulado EGWE (Expected 
Generated Wind Energy), e representa a expectativa de energia eólica gerada em um ano, 
considerando-se as saídas forçadas e o comportamento do vento.     

 

4.7 Programa Computacional  

 
Para implementar este modelo de Markov apresentado anteriormente, foi desenvolvido 

um programa computacional em Matlab 7.0 (2004). A seguir serão descritas as etapas deste 
programa. 

Na primeira etapa do programa é feito o agrupamento das velocidades de vento 
medidas, em N patamares. Esses patamares correspondem ao número de estados de 
velocidade de vento que se deseja trabalhar. Para isto, foi utilizada a técnica K-means descrita 
anteriormente. A variável N é uma das entradas solicitadas pelo programa, além do intervalo 
de tempo entre cada medição em minutos (TI). É também necessário informar o vetor 
velocidade do período considerado (vetor X(i)), antes de mandar rodar o programa. No final 
desta etapa temos como saída um vetor velocidade, onde foi substituído o valor da velocidade 
real medida, pelo valor do elemento semente do seu agrupamento, ou seja, pelos valores dos 
estados de velocidades de vento.  

Na segunda etapa são calculados os vetores que armazenam as freqüências (F(i)), as 
durações (D1(i)) e as probabilidades de ocorrência (P1(i)) dos estados de velocidade de vento. 
Além disso é obtida a matriz com as taxas de transições entre estados de velocidade de vento 
(TT(i,j)). 

Na terceira etapa são encontradas as probabilidades de ocorrência de cada estado da 
usina, que serão armazenadas no vetor (P(i)).  Este vetor de probabilidades é obtido 
resolvendo o sistema BAP =× , ou seja, P=B/A, conforme descrito na seção 4.5. Nesta etapa 
temos como entrada o número de turbinas n e as taxas de falha e de reparo de cada turbina. 
Estas taxas são armazenadas nos vetores LAMB(i) e MI(i) respectivamente. A partir destes 
dados é gerada a matriz intensidade de transição A(i,j) dos estados da usina, de ordem (2nxN), 
considerando as transições entre estados de vento e estados operativos das turbinas, conforme 
descrito na seção 4.6. O programa foi desenvolvido para até 3 turbinas. Para gerar a matriz 
A(i,j), foram desenvolvidas três funções a depender do número de turbinas: “criamat1turb”, 
“criamat2turb” e “criamat3turb”.   

Na quarta etapa é encontrado o número de estados diferentes de geração da usina (k2), a 
partir das  potências geradas de saída para cada estado da usina, e serão obtidas as suas 
potências de geração (EstG(i)) e probabilidades de ocorrência (Prob(i)). Para o cálculo das 
potências geradas de saída, faz-se uso da curva P(v) da turbina, para tanto, é necessário 
carregarmos as potências representativas da curva P(v) da turbina no vetor pt(i) antes de 
rodarmos o programa. Além da curva P(v) são levados em consideração os  estados operativos 
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das turbinas em cada estado da usina. Da curva P(v) tiramos também as velocidades de 
acionamento (vin), nominal (vnom) e de corte (vout).  

Como já dito anteriormente, alguns estados da usina podem apresentar mesmas 
potências de saída, ou seja, mesma geração, como por exemplo, os estados onde temos todas 
as turbinas em falha em qualquer nível de velocidade de vento. Estes estados específicos 
apresentam geração de saída nula. Além desses estados de geração nula, podemos juntar 
aqueles, se existir, cujos estados de velocidades estão abaixo da velocidade de acionamento, 
que também nos fornecerá potência nula, mesmo as turbinas estando em operação. Estes 
estados são representados por um único estado de geração cuja probabilidade de ocorrência é 
a soma das probabilidades dos estados individuais. Outro exemplo de estados de mesma 
geração, são aqueles que apresentam o mesmo número de turbinas em operação em um 
mesmo estado de velocidade de vento. A título de exemplificação pode-se utilizar o diagrama 
de espaço de estados com três turbinas e quatro estados de velocidade de vento representado 
pela Figura 4.16. Pelo diagrama identificamos os estados 8, 16, 24 e 32, onde todas as 
turbinas estão em falha, como sendo de geração nula. Podemos agrupar também os seguintes 
estados: 2, 3 e 4 (estado de vento 1 e 2 turbinas operando); 5, 6 e 7 (estado de vento 1 e 1 
turbina operando);  10, 11 e 12 (estado de vento 2 e 2 turbinas operando); 13, 14 e 15 (estado 
de vento 2 e 1 turbina operando); 18, 19 e 20 (estado de vento 3 e 2 turbinas operando); 21, 22 
e 23 (estado de vento 3 e 1 turbina operando);  26, 27 e 28 (estado de vento 4 e 2 turbinas 
operando); 29, 30 e 31 (estado de vento 4 e 1 turbina operando). Além destes estados de 
geração temos os estados de geração: 1 , 9, 17 e 25 com 3 turbinas operando em estados 
diferentes de vento, totalizando 13 estados de geração para a usina. Considerando N estados 
de vento e n turbinas, o número de estados de geração pode ser calculado pela expressão: 

 

12)1( +−×+− NnN n                                                                                                   (115) 

 
Finalmente na quinta etapa é calculado o vetor probabilidade acumulada, plotando em 

seguida a curva de duração, que mostra os estados de geração e as probabilidades acumuladas, 
indicando a probabilidade da geração da usina se situar abaixo de cada estado de geração. 
Nesta etapa são calculados alguns índices de desempenho, quais sejam: 

IWE (Installed Wind Energy) – energia eólica instalada considerando a potência 
nominal, no período considerado (MWh); 

EAWE (Expected Available Wind Energy) – expectativa de energia eólica disponível 
no vento sem considerar a saída das turbinas, no período considerado (MWh); 

EGWE (Expected Generated Wind Energy) - expectativa de energia eólica gerada, 
considerando as saídas forçadas das turbinas, no período considerado (MWh). 
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Capítulo 5 

Estudo de Caso Aplicado a um Campo de Petróleo 

 
Neste capítulo será feito um estudo de caso aplicando o modelo de Markov para a Usina 

Eólica de Macau, localizada no Campo de Produção de Petróleo de Macau-Serra da 
PETROBRAS, utilizando o programa computacional descrito na seção 4.7.  

Esta usina eólica é composta por três aerogeradores de 600kW – 400V – 60Hz, 
ENERCON E-40/6.44, com torres de 44m, rotor de 40m de diâmetro, e se interliga ao sistema 
de distribuição de energia elétrica de 13,8kV, que alimenta os campos de produção de 
petróleo de Salina Cristal,  Conceição, Macau e Serra, ver Figura 5.1. Este sistema, por sua 
vez, é também alimentado pela concessionária de energia elétrica do estado do Rio Grande do 
Norte, COSERN.  

 

 
Figura 5.1 – Usina Eólica de Macau – PETROBRAS 

 

5.1 Caracterização do Local / Recursos Eólicos  

 
A Usina Eólica de Macau está localizada no Campo de Produção de Macau-Serra, no 

Município de Macau, Estado do Rio Grande do Norte, a 180 km a noroeste da cidade de 
Natal.  

Esta localização é numa zona eólica de Classe 3 (velocidade média anual acima de 5,1 
m/s @ 10 m de altura) conforme apresentado no Atlas Eólico Nacional. O histograma de 
velocidades médias de ventos e de direções predominantes da estação anemométrica de 10 
metros da ELETROBRAS em Galinhos-RN (latitude: 05° 04' S  e longitude: 36° 15' W), à 50 
km desses campos produtores litorâneos, pode ser obtido com os fatores k e c da distribuição 
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de Weibull, assim como a intensidade de turbulência máxima e a máxima rajada de vento 
local. 

Esses campos produtores litorâneos de Serra-SER e Macau-MA estão localizados a 16 
km de uma estação anemométrica de 50 metros implantada em maio de 2001 na cidade de 
Macau-RN (latitude: 05° 07' S e longitude: 36° 38' W). 

Cada aerogerador tem sua própria estação de elevação de tensão de 700kVA de 400V  
para o nível de distribuição de 13,8kV. 

O sistema de controle dos aerogeradores não permite que eles forneçam mais do que 
suas potências nominais.  

 

5.2 Sistema de Distribuição de Energia Elétrica  

 
O diagrama unifilar simplificado do sistema de distribuição de energia elétrica, que 

alimenta os campos de produção de petróleo de Conceição-CN, Salina Cristal-SCR, Macau-
MA, Serra-SER e Aratum-ART está representado na Figura 5.2. 

 

 
Figura 5.2 – Diagrama Unifilar Simplificado dos Campos de Petróleo de CN, SCR, MA, SER 

e ART 

 
Essa rede trifásica aérea de distribuição em 13,8 kV desses campos produtores parte da 

Subestação de Macau da COSERN, através de um alimentador exclusivo para a 
PETROBRAS e tem como ponto de entrega o Posto de Medição e Proteção (PMP) junto à 
subestação SE-Macau. 

A SE-Macau dispõe de dois transformadores em paralelo de T1 - 5/6,25MVA e T2 - 
10/12,5MVA 69-13,8kV. O ponto final dessa rede está a aproximadamente 16 km do PMP. 
Além desse ponto ainda temos um transformador rebaixador T3 - 500kVA 13,8-4,16kV que 
alimenta o campo marítimo de Aratum, distante 6,35km da costa, através de cabo submarino 
3x50mm2  3,6/6kV. 
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O sistema elétrico dos campos produtores de petróleo de Conceição-CN, Salina Cristal-
SCR, Macau-MA e Serra-SER é composto atualmente por redes trifásicas aéreas de 
distribuição primária em 13,8kV e de distribuição secundária em 480 V, para suprir poços de 
petróleo equipados com bombeio mecânico e bombeio centrífugo submerso acionados por 
motores de indução de 440V / 60 Hz com potências distribuídas entre 5 e 150 HP.  

As subestações de 13,8/0,480kV são aéreas e em solo, com transformadores de 
distribuição de potência entre 15 e 500 kVA e são protegidas no primário com fusíveis de 
distribuição e pára-raios não-lineares.  Bancos de capacitores em derivação de 13,8 kV são 
distribuídos ao longo das redes trifásicas aéreas de distribuição primária, para a regulação da 
tensão de distribuição em 13,8 kV e do fator de potência de carga em 0,95 indutivo.  

Os dispositivos de proteção incorporados nas redes trifásicas aéreas de distribuição 
primária em 13,8 kV são:  

 
01(um) religador, RL-21, instalado no Posto de Medição e Proteção-PMP; 
01 religador, RL-22, localizado no campo de SCR; 
01 religador RL-23, que alimenta a plataforma de Aratum 01, PART-01; 
Chaves fusíveis de distribuição para proteção de ramais primários.  
 
Os esquemas de coordenação da proteção em 13,8 kV utilizados são religador-fusível e 

fusível-fusível. 
Quando do desligamento da alimentação da COSERN, perde-se o atendimento a todas 

as cargas elétricas, dado que a central geradora eólica só funciona em paralelo com o sistema 
de distribuição da COSERN. Com isso, a confiabilidade da turbina fica condicionada à da 
COSERN. 

No caso de perder-se a central geradora eólica, não se têm perda de cargas, pois, a 
alimentação da COSERN mantém o atendimento das mesmas.  

 

5.3 Banco de Dados da Usina Eólica de Macau 

 
Neste estudo de caso, o banco de dados utilizado foi obtido do sistema supervisório da 

usina que armazena os registros de velocidades de vento de 10 em 10 minutos para as três 
turbinas em arquivos de texto, extensão “wsd” , diários. Além dos registros das velocidades de 
vento, temos os registros de 10 em 10 minutos da rotação, potência, energia acumulada, etc. 

Inicialmente foi necessário desenvolver uma função, “lerwsd” , que permitisse ler os 
dados dos arquivos de extensão “wsd” . Esta função disponibiliza como saída três matrizes 
com os dados separados por turbina em forma de Tabela.  

Em seguida foi necessário desenvolver outra função, “recdados”,  que recupera os 
dados constantes nos arquivos de extensão “wsd”  armazenados em uma determinada pasta, 
utilizando-se da função “lerwsd” , gerando no final três arquivos de texto de extensão do 
matlab, “m”  , um para cada turbina, sob a forma de Tabela. Esses arquivos contêm os dados  
referentes a um período anual informado pelo usuário, por solicitação da função “recdados”.  
O programa principal recupera os dados desses arquivos armazenando os mesmos numa 
matriz. 

Antes de utilizarmos os registros de velocidade foi necessário fazer um tratamento nos 
dados de cada turbina, a fim de eliminar os registros com valores nulos característico de falha 
de comunicação ou falha no fornecimento da concessionária COSERN. Observa-se algumas 
vezes, que ao regularizar os registros (registros diferentes de zero), o valor da energia 
acumulada está maior que o valor anterior ao início de registros nulos, ou seja, tivemos 
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geração de energia no período, caracterizando que não houve falha no fornecimento da 
concessionária nem na usina, só estávamos diante de uma falha na comunicação. Como estes 
registros nulos foram eliminados, o valor da energia gerada neste período foi debitada da 
energia total medida no período em análise.  

Depois de eliminados estes registros, foi feita uma separação dos dados nos períodos 
horosazonais de medição da energia elétrica na ponta, período de 17:30 às 20:30, e fora de 
ponta, período de 20:40 às 17:20 do outro dia, para cada turbina, de forma a se poder fazer a 
comparação do valor estimado com os valores reais nestes dois períodos. Com isso pudemos 
determinar os valores de energias reais na ponta, fora de ponta e total para cada turbina 
individualmente e para a usina eólica de Macau.  

 

5.4 Considerações Gerais 
 
O estudo foi feito considerando os registros do ano de 2005, pois este foi o ano de 

melhor geração anual da usina, 5.497,31MWh, e maior fator de capacidade anual (34,86%). 
Neste estudo foi feita uma comparação dos valores reais de energia medidos com os 

valores estimados pelo programa desenvolvido utilizando o modelo de Markov, além de 
comparar com os valores obtidos usando a distribuição de Weibull para as velocidades de 
vento e usando a velocidade média. 

Após trabalhar com os dados de 2005, eliminando os registros de velocidade nula e 
debitando as respectivas energias geradas no período,  chega-se aos valores reais de energia 
para a usina eólica de Macau, apresentado na Tabela 5.1. Estes serão os valores  comparados 
com os valores estimados. 

 
 
 
 
 

Tabela 5.1 – Energia gerada na Usina eólica de Macau em 2005 (kWh) 

 Período de Ponta Período Fora de Ponta Período Total 

TURBINA 1 389.990 1.424.290 1.814.280 

TURBINA 2 368.020 1.400.010 1.768.030 

TURBINA 3 388.530 1.343.200 1.731.730 

USINA 1.146.540 4.167.500 5.314.040 

 

 
Por se tratar de turbinas idênticas, os valores das taxas de falha e de reparo de cada 

turbina foram considerados iguais, e foram obtidos fazendo-se uma análise dos registros da 
turbina 1. Foi considerada falha da usina quando se tinha uma velocidade de vento razoável, 
acima de 4m/s, com geração nula, e em seguida uma seqüência de valores também com 
geração nula. Em seguida foi quantificada a freqüência de ocorrência dessas falhas e suas 
respectivas durações, calculando a taxa de reparo por: µ = nº de ocorrência/(horas de 
reparo/8766) (ocorrência/ano); e a taxa de falha por: λ =  nº de ocorrência/(horas de 
funcionamento/8766) (ocorrência/ano). Daí  chegou-se aos seguintes valores: λ = 58 
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ocorr./ano e µ = 4605 ocorr./ano (µ/λ = 79,3).  A título comparativo, foi feita a mesma 
análise considerando os registros da turbina 2, encontrando-se suas taxas de falha e reparo: λ 
= 56 ocorr./ano e µ = 3372 ocorr./ano (µ/ λ =60,2), e feitas simulações para a turbina 2 
usando essas taxas. Observou-se que com uma variação de µ/λ de 79,3 para 60,2 (redução de 
24,2%) o resultado da energia estimada EGWE não apresentou uma variação considerável, 
variando de -0,222% a -0,396%. Portanto, em todas a simulações serão consideradas as taxas 
de falha e de reparo da turbina 1. 

Em Leite (2005) foi feita análise da influência das taxas de falha e de reparo na energia 
estimada. Analisando as simulações  feitas, além das conclusões apresentadas, pode-se 
acrescentar, que, embora se tenha uma variação nas taxas de falha e de reparo, se a relação µ/λ 
não variar, o valor da energia estimada não sofrerá variação.  Também pode-se observar em  
Leite (2005), que, uma redução de 50% na relação µ/λ reflete numa redução de 4% na energia 
estimada. 

Foram feitas simulações para uma turbina e três turbinas e nos horários de ponta e fora 
de ponta.  

A curva de potência foi gerada a partir da Tabela de potência fornecida pelo fabricante 
para a turbina ENERCON E-40/6.44, conforme Tabela 5.2 a seguir: 

 

Tabela 5.2 – Tabela de Potência do Fabricante para a Turbina ENERCON E – 40 / 600 kW 

Velocidade do vento (m/s) Potência de saída (kW) 

1 0,0 

2 0,0 

3 1,9 

4 14,1 

5 40,4 

6 80,6 

7 130,4 

8 204,9 

9 284,4 

10 391,8 

11 462,1 

12 569,0 

13 600,0 

14 600,0 

15 600,0 

16 600,0 

17 600,0 

18 600,0 

19 600,0 

20 600,0 
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21 600,0 

22 600,0 

23 600,0 

24 600,0 

25 600,0 

 

 
Cuja curva de potência está apresentada na Figura 5.3 a seguir. 
 
 

 
Figura 5.3 – Curva de Potência da Turbina ENERCON E – 40 / 600 kW (fabricante) 

Outras Considerações:  

1. Inicialmente, como temos informações de velocidades de vento nas três turbinas, o 

vetor velocidade considerado pelo programa que determina a energia anual estimada pelo 

método de Markov, foi obtido pela média dos valores medidos para cada turbina no mesmo 

horário.   Posteriormente foram feitas simulações considerando o vetor velocidade para cada 

turbina individualmente. Como a turbina 1 apresentou a maior geração anual, serão mostrados 

apenas os resultados da simulação obtida considerando os vetores velocidade nos períodos de 

ponta e fora de ponta para a turbina 1. 

 

2. Considerando que o vetor velocidade de vento no horário de ponta, apresenta-se com 

aproximadamente 6.810 elementos, foram feitas simulações para 4, 10 e 80 estados de 

velocidades de vento.  No entanto, como no horário fora de ponta, o vetor velocidade de vento 
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apresenta-se com aproximadamente 44.700 elementos, só foram feitas simulações para 4 e 10 

estados de velocidades de vento. 

 

3. Analisando-se o banco de dados, observa-se que a potência gerada não segue a curva 

de potência do fabricante, isto poderá levar os valores estimados a se afastarem dos valores 

reais. Este fato foi confirmado pelas simulações feitas. Mesmo sabendo que a maneira mais 

adequada de determinar a curva de potência de uma turbina é seguindo a norma IEC 61400-

12-1, na tentativa de aproximar os valores estimados dos valores reais, foi montada uma 

Tabela de potência, em substituição a do fabricante, que traduzisse o banco de dados de cada 

turbina. Não foi utilizada a norma IEC 61400-12-1 porque as medições de velocidade 

constantes no banco de dados não seguem as exigências desta norma, no que se refere à: 

redução das influências no sítio de teste, localização do mastro de medição a uma distância de 

2,5 vezes o diâmetro do rotor, exclusões de medições nas direções que tenham obstáculos 

capazes de perturbar o fluxo normal do vento, calibração do anemômetro antes e depois do 

período de medição, taxa de amostragem dos dados de 1Hz ou maior, necessidade de 

medições de temperatura e pressão, critério de exclusão dos dados, etc.  

Estas Tabelas foram obtidas considerando os valores registrados de potências para cada 

velocidade. A potência associada a uma dada velocidade foi escolhida achando-se a moda, ou 

seja, o valor de potência que mais ocorreu para esta velocidade. Para isso foi desenvolvida a 

função “mode” . As Tabelas de potência para cada turbina estão representadas na Tabela 5.3 a 

seguir.  



 

 

72 

Tabela 5.3 – Tabelas de Potência para as Turbinas 1, 2 e 3 

Turbina 1 Turbina 2 Turbina 3 

Veloc.Vento 

(m/s) 

Potência 

(kW) 

Veloc.Vento 

(m/s) 

Potência 

(kW) 

Veloc.Vento 

(m/s) 

Potência 

(kW) 

1 
0 

1 
0 

1 
0 

2 
0 

2 
0 

2 
0 

3 
4 

3 
5 

3 
2 

4 
21 

4 
22 

4 
16 

5 
52 

5 
48 

5 
42 

6 
104 

6 
96 

6 
86 

7 
176 

7 
164 

7 
148 

8 
264 

8 
244 

8 
224 

9 
364 

9 
341,33 

9 
318 

10 
471 

10 
450 

10 
412 

11 
568 

11 
555,50 

11 
528 

12 
619 

12 
604 

12 
616 

13 
619 

13 
619 

13 
619 

14 
619 

14 
619 

14 
619 

15 
619 

15 
619 

15 
619 

16 
619 

16 
619 

16 
619 

17 
619 

17 
619 

17 
619 

18 
619 

18 
619 

18 
619 

19 
619 

19 
619 

19 
619 

20 
619 

20 
619 

20 
619 

21 
619 

21 
619 

21 
619 

22 
619 

22 
619 

22 
619 

23 
619 

23 
619 

23 
619 

24 
619 

24 
619 

24 
619 

25 
619 

25 
619 

25 
619 

 

 
A partir destas tabelas de potência, foram geradas as curvas de potência para cada 

turbina conforme Figura 5.4 a seguir.  
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Figura 5.4 – Curvas de Potência das Turbinas 1, 2 e 3 

 
A título comparativo são representadas as 3 curvas num único gráfico, inclusive a curva 

do fabricante, conforme mostrada na Figura 5.5. 
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Figura 5.5 – Curvas de Potência estimadas para as turbinas 1, 2 , 3 e do fabricante 

 
Analisando as curvas de potência, observa-se que o banco de dados realmente não segue 

a curva de potência do fabricante, pois, pelas curvas das turbinas individuais, uma 
determinada potência é obtida, a partir de valores de velocidades de vento menores do que o 
valor de velocidade de vento determinado pela curva de potência do fabricante. É sugerido 
que as velocidades talvez estejam sofrendo influência de perturbações existentes no sítio 
eólico, indicando valores irreais. Isto foi comprovado considerando-se que: como os 
anemômetros estão localizados na nacele, logo atrás do rotor, e conforme visto na seção 4.2, 
Figura 4.6, no Capítulo 4, a velocidade atrás do rotor é menor que na frente dele. Sendo 
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assim, é sugerido que, para se encontrar o valor real da energia pelo método Markov, 
utilizando-se a curva de potência do fabricante, considere-se, para o vetor velocidade de 
vento, os valores de velocidades medidos acrescidos de um certo valor. Foram feitas 
simulações com alguns percentuais de acréscimo nos valores das velocidades de vento 
medidas, como por exemplo: 5%, 3% e 3,8%, até se chegar a um valor que melhor 
aproximasse os resultados aos valores reais. O acréscimo de 3,8% foi o que apresentou os 
melhores resultados. Portanto, neste trabalho só serão apresentados os resultados para o 
acréscimo de 3,8% na velocidade medida.  

 

4. Também, foram refeitas as simulações para cada turbina individualmente, utilizando-

se a sua correspondente curva de potência, esses resultados foram comparados com os obtidos 

fazendo uso da curva de potência do fabricante. Como a curva de potência obtida para a 

turbina 1 está mais afastada da curva de potência do fabricante, em comparação com as curvas 

das outras turbinas, foi encontrada uma maior diferença nos resultados obtidos com a curva da 

turbina 1 do que os obtidos com as curvas das outras turbinas, quando comparados com os 

valores obtidos com a curva do fabricante. Como já mencionado anteriormente, serão 

mostrados apenas os resultados da simulação considerando os vetores velocidade nos períodos 

de ponta e fora de ponta para a turbina 1. 

 

5.5 Simulações e Resultados 

 
Conforme informado anteriormente as simulações foram feitas considerando o banco de 

dados de 2005 e os períodos de ponta e fora de ponta. 
Em cada simulação foram registradas as seguintes informações: 

• Estados de velocidades de vento 

• Estados de geração de potência 

• Índices de desempenho estimados: EGWE e EAWE 

• Índice de desempenho IWE (energia eólica total instalada) 

• Valores reais medidos de energia 

• Relação percentual entre as energias estimadas, EGWE, e os valores reais 

• Relação percentual entre as energias estimadas usando a distribuição de Weibull e os 

valores reais 
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5.5.1 Grupo de Simulações 1 – Período de Ponta (17:30h às 20:30h) 

 

5.5.1.1 Simulação para uma turbina  

 
Da Tabela 5.1 têm-se os seguintes valores reais medidos no período de ponta para cada 

turbina:  
 

ENERGP1 = 389.990 kWh  

ENERGP2 = 368.020 kWh  

ENERGP3 = 388.530 kWh 

 

Cuja média é:   

 ENERGPMED = (ENERGP1+ ENERGP2+ ENERGP3) / 3 = 382.180 kWh  

 
Os valores estimados de energia, EGWE, obtidos dos vetores velocidades individuais, 

serão comparados com estes valores reais medidos, e com a média, ENERGPMED, no caso 
do vetor velocidade ser a média. 

 

5.5.1.1.1 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos para as três turbinas no 
mesmo horário de ponta, VELPMED, e curva de potência do fabricante 

 
Neste caso em que o vetor velocidade é uma média dos valores de velocidade medidos 

para as três turbinas no mesmo horário, a energia estimada, EGWE, será comparada com a 
energia média, ENERGPMED.  

Conforme dito anteriormente as taxas de falha e de reparo foram as obtidas dos registros 
da turbina 1: λ = 58 ocorr./ano e µ = 4605 ocorr./ano (µ/λ = 79,3). 

Na Tabela 5.4 a seguir estão representados os estados de velocidade de vento e de 
geração no período de ponta para 4, 10 e 80 estados de vento. 
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Tabela 5.4 –Estados de Vento e de Geração no período de Ponta (vetor veloc. VELPMED) 

Quantidade 
de Estados 
de Vento 

 
4 

 
10 

 
80 

 
Estados de 
Vento (m/s) 

 
5.6 
8.2 
10.3 
12.5 

 
3.7 5.8 7.2 
8.3 9.2 10.1 
10.9 11.8 
12.9 14.3 

 
3.2 4.8 5.7 6.3 7.0 7.5 7.9 8.3 8.7 8.9  9.2  9.3    9.4  9.5 9.6 
9.6  9.7 9.7  9.8  9.9  9.9 10.0 10.1 10.1  10.2  10.4 10.4 
10.5 10.6 10.7 10.7 10.8 10.9 10.9 10.9 11.0 11.0   11.1 
11.2 11.3 11.3 11.4  11.4 11.5 11.5 11.6  11.7   11.8 11.9 
11.9 12.0  12.1   12.3 12.5 12.6 12.8 12.9   13.0 13.1 13.3 
13.4  13.4   13.5 13.5 13.6 13.7  13.8   14.0 14.1 14.3 14.4  
14.5  14.6 14.7 14.8 15.0  15.3   15.8 16.5 16.8 

 
 

Quantidades 
e Estados de 

Geração 
(kW) 

 
5 
(586.2 
414.5 
221.8 
67.2 
0) 

 
11  

(600.0 599.0 
554.5 459.1 
401.0 315.0 
230.7 146.0  
74.8  10.9 0) 

 
59  

(600.0 599.1 595.2  590.6  585.0  579.2  574.5  571.0  566.8  
559.9  552.6  545.3  536.7  525.7  519.1  513.9  506.2  
501.2  495.6  486.7  478.3  470.7  463.9  459.7  457.4  
455.0  451.3  447.0  442.2  437.5  432.8  426.7  419.9  
411.6  404.6  399.9 394.0  388.2  382.9  375.8  368.6  361.0  
354.2  348.8  343.3  336.5  325.7  307.4  283.5  260.8  
234.7  202.2  168.7  132.3  99.6   68.8   35.1    4.4   0) 

 

 

 
As curvas de potência com a representação dos estados de velocidade de vento e as 

curvas de duração com a representação dos estados de geração, para 4, 10 e 80 estados de 
velocidade de vento, estão apresentadas nas Figuras 5.6, 5.7 e 5.8 a seguir. 
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Figura 5.6 – Curvas de Potência e de Duração para 4 estados de velocidade de vento (vetor 

veloc. VELPMED) 
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Figura 5.7 – Curvas de Potência e de Duração para 10 estados de velocidade de vento (vetor 

veloc. VELPMED) 
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Figura 5.8 – Curvas de Potência e de Duração para 80 estados de velocidade de vento (vetor 

veloc. VELPMED) 

 
Das Figuras anteriores verifica-se que com poucos estados de vento, os mesmos se 

apresentam de forma distribuída. A medida que o número de estados de vento foi 
aumentando, observou-se uma concentração dos estados entre 10 e 15 m/s. Isto mostra que 
neste sítio eólico as velocidades de vento se concentraram entre estes valores, representando 
um bom local para se instalar uma usina. 

Na Tabela 5.5 a seguir estão representados os resultados das energias estimadas EGWE 
e EAWE para 4, 10 e 80 estados de vento, e a energia estimada obtida pela distribuição de 
Weibull. 
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Tabela 5.5 –Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no Período de 
Ponta (vetor veloc. VELPMED) 

Quantidade de Estados de 
Vento 

4 10 80 

Estimativa EGWE (KWh) 352.340      350.190  
 

     349.970  
 

Estimativa EAWE (KWh) 357.180 355.300  
 

355.220  
 

IWE (KWh) 681.100 
ENERGPMED (kWh) 382.180 
Variação Percentual 
EGWE/EAWE (%) 

-1,355 
 

-1,438 
 

-1,478 

Variação Percentual 
EGWE/ENERGPMED (%) 

-7,808 -8,37 -8,428 

Estimativa WEIBULL (KWh) 356.637 
Variação Percentual 

WEIBULL/ENERGPMED(%) 
-6,683 

 
Variação Percentual 

EAWE/WEIBULL (%) 
0,152 -0,375 

 
-0,397 

 

 
 

Pela Tabela 5.5 verifica-se que o valor da energia estimada considerando os estados da 
turbina, EGWE, ficou bastante próximo do valor sem considerar os estados da turbina, EAWE, 
com uma variação percentual em torno de -1,4%, isto se explica devido ao elevado valor da 
relação de µ/λ (µ/λ = 79,3), caracterizando uma taxa de reparo elevada e uma taxa de falha 
baixa, ou seja, um baixo tempo de reparo e um elevado tempo operando. Levando-se a 
concluir que quando a relação µ/λ é alta, temos pouca diferença entre a energia estimada 
considerando somente as alterações das velocidades de vento, EAWE, e àquela considerando 
também os estados da turbina, EGWE. Nestes casos, não vale a pena considerar os estados da 
turbina, podendo ser utilizada a estimativa de energia que considera somente os estados de 
vento, EAWE.     

Verifica-se ainda que os elementos do vetor velocidade VELPMED, levou a valores 
maiores da energia estimada para 4 estados de  vento do que para 80 estados de vento. Isto 
pode ser atribuído a que, na representação em 4 estados de vento os agrupamentos das 
velocidades reais medidas, nos 4 estados de vento, ocorreram de uma forma que, na ocasião 
dos ajustes, as diferenças para mais foram maiores que as diferenças para menos. Á medida 
que foram aumentando os estados de vento, essas diferenças foram diminuindo. 

Os resultados da energia anual sem considerar os estados da turbina, EAWE e Weibull, 
estão muito próximos, com uma variação percentual máxima de -0,397%. 

Os resultados apresentados mostram ainda, uma variação elevada, de -7,8% a -8,42%, 
no valor da energia estimada, EGWE, em relação ao valor real, ENERGPMED. Além disso, os 
valores estimados sem considerar os estados da turbina, EAWE e Weibull, apresentaram 
valores menores do que o real, cerca de -6,6%, o que não era para ocorrer, já que o valor real 
está considerando além do comportamento do vento, as falhas da turbina. Isto já era esperado, 
devido a suspeita de que  os valores de velocidades medidas não serem os mais adequados, 
em função do local onde eles estão sendo medidos, atrás das pás do rotor. Esta correção será 
feita na simulação seguinte. 

Utilizando a maneira de estimar a energia, citada na seção 4.3, que leva em 
consideração a velocidade média, e utiliza-se a curva de potência para encontrar a potência 
média gerada e finalmente determinar a energia anual estimada, chega-se a um valor de 
energia de 338.080 kWh. Este valor é 11,54% menor que ENERGPMED, confirmando a 
declaração dita anteriormente, que este método leva a resultados menores. 
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5.5.1.1.2 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos  para as três turbinas no 
mesmo horário de ponta, acrescido 3,8%, 1,038 X VELPMED, e curva de potência do 
fabricante 

 
Conforme informado anteriormente, para se corrigir os valores das velocidades 

medidas, devido ao local de instalação do anemômetro, na nacele atrás das pás do rotor, será 
feito um ajuste  aumentando 3,8% aos valores medidos.  

Assim como no caso anterior, a energia estimada, EGWE, será comparada com a 
energia média, ENERGPMED.  

As taxas de falha e de reparo foram as obtidas dos registros da turbina 1: λ = 58 
ocorr./ano e µ = 4605 ocorr./ano (µ/λ = 79,3). 

Na Tabela 5.6 a seguir estão representados os estados de velocidade de vento e de 
geração no período de ponta para 4, 10 e 80 estados de vento. 

 

Tabela 5.6 –Estados de Vento e de Geração no período de Ponta (vetor veloc. 
1,038XVELPMED) 

Quantidade 
de Estados 
de Vento 

 
4 

 
10 

 
80 

 
Estados de 
Vento (m/s) 

 
5.8    
8.5   
10.7   
13.0 
 

 
3.88    6.08    
7.48    8.64    
9.63   10.51   
11.37  12.31   
13.46  14.94 
 

 
3.33  4.98  5.92  6.62    7.29   7.80  8.26   8.6    9.0 9.33   
9.56    9.74    9.84    9.91   9.96   10.01   10.08   10.15  
10.22   10.29   10.34   10.41   10.50   10.56   10.67   10.79   
10.89  10.98   11.05   11.12   11.19   11.25   11.31   11.34   
11.38   11.43  11.50   11.57   11.65   11.74   11.79   11.84   
11.92   11.97   12.03  12.14   12.22   12.29   12.36   12.43   
12.52   12.64   12.80   13.00 13.18   13.33   13.46   13.57   
13.67   13.82   13.93   13.97   14.01  14.06   14.18   14.28   
14.41   14.56   14.72   14.87   15.00   15.07   15.19   15.29   
15.44   15.61   15.91   16.46   17.16   17.50  
 

 
Quantidades 
e Estados de 

Geração 
(kW) 

5 
(600.0  
442.1  
246.6   
75.9 
0) 

 

10 
(600.0 578.7  
502.1  428.1  
352.9  255.9  
166.4   84.6   
12.7 0) 

55 
( 600.00  594.06  588.94  585.26  582.48  580.42  578.22  
576.01  573.41  570.11  565.96  560.59  552.60  547.47  
541.59  532.39  523.64  515.74  508.65  503.08  499.38  
495.60  489.86  482.98  475.49  468.10  461.14  454.81  
447.78  439.16  431.83  426.98  420.89  416.08  412.52  
407.65 402.7549  397.60  392.97  388.01  382.27  375.28  
364.07  345.10  319.92 288.15  260.07  226.16  190.00  
152.23  111.71   77.54   39.96    5.94  0) 
 

 
As curvas de potência com a representação dos estados de velocidade de vento e as 

curvas de duração com a representação dos estados de geração, para 4, 10 e 80 estados de 
velocidade de vento, estão apresentadas nas Figuras 5.9, 5.10 e 5.11 a seguir. 
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Figura 5.9 – Curvas de Potência e de Duração para 4 estados de velocidade de vento (vetor 

veloc. 1,038 X VELPMED)  
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Figura 5.10 – Curvas de Potência e de Duração para 10 estados de velocidade de vento (vetor 

veloc. 1,038 X VELPMED) 

 

0 5 10 15 20 25
0

100

200

300

400

500

600

Curva de Potência da Turbina ENERCON E-40 / 600 kW

Velocidade (m/s)

P
ot

ên
ci

a 
(k

W
)

Estados de Veloc. de Vento

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Curva de Duração

Probabilidade Acumulada

P
ot

ên
ci

a 
(k

W
)

Estados de Geração

 
Figura 5.11 – Curvas de Potência e de Duração para 80 estados de velocidade de vento (vetor 

veloc. 1,038 X VELPMED) 

 
Na Tabela 5.7 a seguir estão representados os resultados das energias estimadas EGWE 

e EAWE para 4, 10 e 80 estados de vento, e a energia estimada obtida pela distribuição de 
Weibull. 
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Tabela 5.7 –Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período de 
Ponta (vetor veloc. 1,038 X VELPMED) 

Quantidade de Estados de 
Vento 

4 10 80 

Estimativa EGWE (KWh) 375.980 
 

377.840 
 

377.920 
 

Estimativa EAWE (KWh) 381.120 
 

383.290 
 

383.510 
 

IWE (KWh) 681.100 
ENERGPMED (kWh) 382.180 
Variação Percentual 
EGWE/EAWE (%) 

-1,349 
 

-1,422 
 

-1,458 

Variação Percentual 
EGWE/ENERGPMED (%) 

-1,622 
 

-1,136 
 

-1,115 
 

Estimativa WEIBULL (KWh) 383.808 
Variação Percentual 

WEIBULL/ENERGPMED(%) 
0,426 

 
Variação Percentual 

EAWE/WEIBULL (%) 
-0,700 

 
-0,135 

 
-0,078 

 

 
 
Pela Tabela 5.7, verifica-se que foram mantidas as proximidades entre EGWE e EAWE, 

devido a alta relação µ/λ (µ/λ = 79,3), variação percentual máxima de -1,458%. Foram 
também mantidas, as proximidades entre EAWE e Weibull, variação percentual máxima de     
-0,7%. No entanto, verifica-se que os elementos do vetor velocidade 1,038VELPMED, 
levaram a valores maiores da energia estimada no caso de muitos estados de  vento (80), 
diminuindo com a diminuição dos estados de vento, diferentemente do caso anterior para 
VELPMED. Da mesma forma, isto pode ser atribuído a que, na representação em menos 
estados de vento, os ajustes das velocidades reais medidas, ocorreram de uma forma que as 
diferenças para mais foram menores que as diferenças para menos.  

Finalmente, os resultados apresentados mostram que, com um pequeno acréscimo de 
3,8% nos valores das velocidades de vento medidas, a variação percentual da energia 
estimada, EGWE, em relação ao valor real, ENERGPMED, caiu de aproximadamente -8% 
para -1,6%. Além disso, os valores estimados sem considerar os estados da turbina, EAWE e 
WEIBULL, apresentaram valores maiores do que o real, em torno de 0,43% a maior, o que 
está correto.  

Conclui-se que, o acréscimo de 3,8% nos valores das velocidades de vento medidas, 
corrigiu os resultados para valores próximos aos reais, e coerentes com a teoria do modelo. 

 
 

5.5.1.1.3 Vetor Velocidade composto dos valores medidos para a turbina 1, VELP1, 
utilizando as curvas de potência do fabricante e da turbina 1 

 
A energia estimada, EGWE, será comparada com a energia acumulada medida pela 

turbina 1, ENERGP1.  
As taxas de falha e de reparo são as obtidas dos registros da turbina 1: λ = 58 ocorr./ano 

e µ = 4605 ocorr./ano (µ/λ = 79,3). 
Na Tabela 5.8 a seguir, estão representados os estados de velocidade de vento e de 

geração no período de ponta para 4, 10 e 80 estados de vento. 
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Tabela 5.8 –Estados de Vento e de Geração no período de Ponta (vetor veloc. VELP1) 

Curva de 
Potência 

Quantidade de 
Estados de 

Vento 

 
4 

 
10 

 
80 

 
Fabricante 

e  
Turbina 1 

 
Estados de 
Vento (m/s) 

5.7    
8.2   
10.3   
12.5 
 

4.0    
6.1    
7.6    
8.8    
9.8   
10.7   
11.7 
12.7   
13.7  
4.9 
 

3.1    4.8    5.7    6.2    6.7    7.0    7.2    7.4    7.6  
7.7    7.8    7.9    8.0    8.1    8.2    8.3    8.5    8.6  
8.7    8.8    8.9    9.0    9.1    9.2    9.3    9.4    9.5  
9.6    9.7    9.8    9.9   10.0   10.1   10.2   10.3   
10.4  10.5   10.6   10.7 10.8   10.9   11.0   11.1   
11.2  11.3  11.4   11.5  11.6   11.7   11.8   11.9   
12.1   12.3   12.4  12.5   12.6 12.7   12.8   12.9   
13.0   13.1   13.2   13.3  13.5   13.6 13.8   13.9   
14.0   14.1   14.2   14.3   14.4 14.5  14.6   14.8   
14.9   15.1   15.4   16.0   16.6 
 

 
Fabricante 

 
Quantidades e 

Estados de 
Geração (kW) 

5 
(585.4  
415.1  
226.5   

70.2  0) 
 

10  
(600 
591.8  
537.0  
447.1  
374.6  
269.0  
178.0   
89.1   
16.4  0) 

 

61  
(600.0  596.9  593.8  590.7  587.6  584.5  581.4  
578.3  573.3  562.7  547.6  536.9  526.2  515.5  
504.8  494.1  483.4  472.7  462.1  455.0  448.0  
441.0  433.9  426.9  419.9  412.8  405.8  398.8  
391.8  381.0  370.3  359.5  348.8  338.1  327.3  
316.6  305.8  295.1  284.4  276.4  268.5  260.5  
252.6  244.6  233.1  220.8  212.8  204.9  197.4  
190.0  182.5  175.1  163.7  149.2  134.3  118.5   
95.3   70.1   37.2    4.2       0) 

 
 

Turbina 1 
 

Quantidades e 
Estados de 

Geração (kW) 

5  
(619  
503.1  
291.2   
90.5   
0) 

 

9 
(619  
603.7  
547.4  
453.9  
344.6  
232.2  
116.3   
23.7  0) 

53  
( 619.0  616.0  608.8  603.7  598.6  593.5  
588.4  583.3  578.2  573.1  568.0  558.3  548.6  
538.9  529.2  519.5  509.8  500.1  490.4  480.7  
471.0  460.3  449.6  438.9  428.2  417.5  406.8  
396.1  385.4  374.7  364.0  354.0  344.0  334.0  
324.0  314.0  299.4  284.0  274.0  264.0000  
255.2  246.4  237.6  228.8  215.3  198.2  180.6  
158.9  125.3   90.4   48.3    7.2    0) 

 
 
Pela Tabela 5.8 observa-se que os estados de vento independem da curva de potência 

que está sendo usada, pois, os estados de vento são definidos pelos elementos do vetor 
velocidade, que neste caso é VELP1.   

Conforme visto anteriormente, para uma dada velocidade, a curva de potência obtida 
dos dados da turbina 1 nos fornece valores de potência maiores que os valores obtidos usando 
a curva de potência do fabricante. Desta forma os estados de geração obtidos usando a curva 
de potência da turbina 1 também apresentam valores de potências maiores do que usando a 
curva do fabricante.  

Na Tabela 5.9 a seguir estão representados os resultados das energias estimadas EGWE 
e EAWE para 4, 10 e 80 estados de vento, usando as curvas de potência do fabricante e da 
turbina 1, e a energia estimada obtida pela distribuição de Weibull. 
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Tabela 5.9 –Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período de 
Ponta (vetor veloc. VELP1) 

Curva de 
Potência 

Quantidade de Estados de 
Vento 

4 10 80 

Fabricante Estimativa EGWE (KWh) 335.340      333.850           334.030  
Turbina 1 Estimativa EGWE (KWh) 400.540      401.520            401.760  
Fabricante Estimativa EAWE (KWh) 339.940      338.680           339.030  
Turbina 1 Estimativa EAWE (KWh) 405.960      407.190           407.590  
Fabricante IWE (KWh) 680.500 
Turbina 1 IWE (KWh) 702.050 

 ENERGP1 (kWh) 389.990 
Fabricante Variação Percentual 

EGWE/EAWE (%) 
-1,353 

 
-1,426 

 
-1,475 

 
Turbina 1 Variação Percentual 

EGWE/EAWE (%) 
-1,335 

 
-1,392 

 
-1,430 

 
Fabricante Variação Percentual 

EGWE/ENERGP1 (%) 
-14,013 

 
-14,395 

 
-14,349 

 
Turbina 1 Variação Percentual 

EGWE/ENERGP1 (%) 
2,705 

 
2,956 

 
3,018 

 
 Estimativa WEIBULL 

(KWh) 
339.842 

 Variação Percentual 
WEIBULL/ENERGP1(%) 

-12,859 
 

Fabricante Variação Percentual 
EAWE/WEIBULL (%) 

0,029 -0,342 -0,239 

Turbina 1 Variação Percentual 
EAWE/WEIBULL (%) 

19,456 19,818 19,935 

 
 
Da Tabela 5.9 observa-se que tanto na simulação usando a curva do fabricante quanto 

na usando a curva da turbina 1, os valores de EGWE e EAWE estão muito próximos, em torno 
de -1,42%, devido ao elevado valor de µ/λ (µ/λ = 79,3). 

Verifica-se que usando a curva do fabricante, a energia estimada, EGWE, ficou muito 
distante do valor real ENERGP1, em torno de -14,3%. Usando a curva da turbina 1 esta 
energia estimada apresentou valor maior do que a energia real, em torno de 3%.  

No caso da simulação com a curva do fabricante, a energia estimada EAWE, ficou muito 
próxima da energia estimada usando distribuição de Weibull, em torno de -0,3%. No entanto, 
usando a curva da turbina 1, EAWE apresentou valor muito maior que Weibull, cerca de 
19,8%.  

Das observações feitas anteriormente, conclui-se, que, a tentativa de se usar uma curva 
de potência que representasse os dados da turbina 1, sobreestimou os valores de energia. A 
alternativa de aumentar um pouco mais os valores das velocidades medidas e usar a curva do 
fabricante, leva a valores estimados mais próximos dos reais. 

 
 

5.5.1.2 Simulação para três turbinas 

 
Da Tabela 5.1 podem-se obter os seguintes valores reais  para o caso de 3 turbinas, no 

período de ponta:  
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3 X ENERGP1 = 3 X 389.990 = 1.169.970 kWh 

3 X ENERGP2 = 3 X 368.020 = 1.104.060 kWh  

3 X ENERGP3 = 3 X 388.530 = 1.165.590 kWh 

ENERGP123 = ENERGP1+ ENERGP2+ ENERGP3 = 1.146.540 kWh  
 
Os valores estimados de energia, EGWE, obtidos dos vetores velocidade individuais, 

serão comparados com estes valores reais medidos, e com ENERGP123, no caso do vetor 
velocidade ser a média. 

 

5.5.1.2.1 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos para as três turbinas no 
mesmo horário de ponta, VELPMED, e curva de potência do fabricante 

 
Neste caso em que o vetor velocidade é uma média dos valores de velocidade medidos 

para as três turbinas, a energia estimada, EGWE, será comparada com a energia total na ponta, 
ENERGP123.  

As taxas de falha e de reparo foram as obtidas dos registros da turbina 1: λ = 58 
ocorr./ano e µ = 4605 ocorr./ano (µ/λ = 79,3). 

Na Tabela 5.10 a seguir, estão representados os estados de velocidade de vento e de 
geração no período de ponta para 4, 10 e 80 estados de vento. 
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Tabela 5.10 – Estados de Vento e de Geração no período de Ponta (vetor veloc. VELPMED) 

Quantidade 
de Estados 
de Vento 

 
4 

 
10 

 
80 

 
Estados de 
Vento (m/s) 

5.6    8.2   
10.3   12.5 
 

 3.7    5.8    
7.2    8.3    
9.2   10.1   
10.9   11.8   
12.9  14.3 
 

 3.20    4.80    5.70    6.38    7.02    7.51    7.96    8.37    
8.70  8.98    9.21    9.38    9.48    9.54    9.60    9.65    
9.71    9.78  9.85    9.91    9.96   10.03   10.11   10.18   
10.28   10.40   10.49  10.58   10.65   10.71   10.78   
10.84   10.90   10.93   10.96   11.01  11.08   11.15   
11.23   11.31   11.36   11.41   11.48   11.53   11.59  
11.69   11.77   11.84   11.91   11.97   12.06   12.18   
12.32   12.51 12.69   12.84   12.97   13.07   13.17   
13.32   13.42   13.46   13.50  13.55   13.66   13.76   
13.88   14.02   14.18   14.32   14.45   14.52  14.63   
14.73   14.87   15.04   15.32   15.86   16.53   16.86 
 

 
Quantidades 
e Estados de 

Geração 
(kW) 

13  
1.0e+003*(1.7    

1.2    1.1    
0.8    0.6    
0.5    0.4    
0.4    0.28  
0.2    0.13    
0.067   0) 

 

31 
1.0e+003 * 
(1.80  1.79   
1.66   1.37   
1.20   1.20   
1.19   1.10   
0.94  0.91   
0.80   0.69   
0.63   0.60   
0.59   0.55   
0.46   0.45  
0.43   0.40   
0.31   0.29   
0.23   0.22   
0.14   0.14   
0.07  0.03   
0.02   0.01 

0) 
 

175  
1.0e+003 *(1.80    1.79    1.78    1.77    1.75    1.73    
1.72    1.71    1.70  1.67    1.65    1.63    1.61    1.57 
1.55    1.54    1.51    1.50  1.48    1.46    1.43    1.41    
1.39    1.37    1.37    1.36    1.35  1.34    1.32  1.31 
1.29    1.28    1.26    1.23    1.21    1.20  1.19    1.19  
1.19    1.183    1.181    1.17    1.16    1.15    1.149 
1.148    1.142    1.13    1.12  1.1200    1.1058    1.1054    
1.09    1.08  1.07    1.06    1.05    1.04    1.038 1.029 
1.027    1.01    1.009  1.002    0.99    0.977    0.973    
0.95    0.94    0.927    0.922    0.919  0.914    0.910    
0.90  0.89  0.88    0.87  0.86 0.853    0.850  0.84    
0.82    0.80    0.79    0.788    0.782    0.77 0.76    0.75  
0.73  0.72    0.708    0.704    0.69    0.68    0.67   0.65 
0.61  0.606    0.60    0.599    0.595    0.590    0.58    
0.579  0.574  0.571 0.567    0.566    0.56    0.55    0.54    
0.53    0.525    0.521    0.519  0.513    0.506    0.506    
0.501  0.49  0.48    0.478    0.470    0.469  0.463  
0.459    0.457    0.455    0.451    0.447    0.442    0.437    
0.432  0.426  0.42  0.41    0.4046    0.4046    0.40    
0.397    0.394    0.388  0.383  0.37    0.368    0.361    
0.35    0.348    0.343    0.337 0.336  0.32  0.30    0.29    
0.28    0.264    0.260    0.23    0.206    0.202  0.199  
0.168    0.137    0.132   0.105  0.099 0.07   0.068    
0.03  0.01    0.0089    0.0045  0  ) 

 

 
 
Os estados de velocidade de vento são os mesmos que para uma turbina, logo, as curvas 

de potência com a representação desses estados são as mesmas das Figuras 5.6, 5.7 e 5.8 para 
4, 10 e 80 estados de velocidade respectivamente. As curvas de duração com a representação 
dos estados de geração, para 4, 10 e 80 estados de velocidade de vento, estão apresentadas a 
seguir. 
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Figura 5.12 – Curva de Duração para 4 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 

VELPMED) 
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Figura 5.13 – Curva de Duração para 10 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 

VELPMED) 
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Figura 5.14 – Curva de Duração para 80 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 

VELPMED) 
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Na Tabela 5.11 a seguir, estão representados os resultados das energias estimadas 

EGWE e EAWE para 4, 10 e 80 estados de vento, e a energia estimada obtida pela distribuição 
de Weibull. 

 

Tabela 5.11 –Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período de 
Ponta (vetor veloc. VELPMED) 

Quantidade de Estados de 
Vento 

4 10 80 

Estimativa EGWE (KWh) 1.057.000 1.050.600 1.049.900 
Estimativa EAWE (KWh) 1.071.600 1.065.900 1.065.700 

IWE (KWh) 2.043.300 
ENERGP123 (kWh) 1.146.540 
Variação Percentual 
EGWE/EAWE (%) 

-1,362 -1,435 -1,483 

Variação Percentual 
EGWE/ENERGP123 (%) 

-7,810 -8,368 -8,429 

Estimativa WEIBULL 
(KWh) 

1.069.911 
 

Variação Percentual 
WEIBULL/ENERGP123(%) 

-6,683 

Variação Percentual 
EAWE/WEIBULL (%) 

0,158 -0,375 -0,394 

 
Os resultados apresentados mostram uma variação um pouco elevada, de -7,8% a -

8,42%, no valor da energia estimada, EGWE, em relação ao valor real, conforme já se 
esperava, devido a suspeita de que  os valores das velocidades medidas não são os mais 
adequados para serem utilizados, em função do local onde eles estão sendo medidos, atrás do 
rotor. 

Os valores de EGWE e EAWE estão muito próximos, cerca de -1,43% de variação 
percentual. Assim como os valores de EAWE e Weibull, cerca de -0,3%. 

Para 4 estados de vento têm-se valores estimados maiores do que com 10 e 80 estados 
de vento. No entanto, os valores das energias estimadas, EGWE, foram bem menores do que o 
real, ENERGP123, em torno de -8,3%. Além disso, os valores estimados sem considerar os 
estados da turbina, EAWE e WEIBULL, apresentaram valores menores do que o real, cerca de 
-6,6%, devido aos valores de velocidades medidas não serem os mais adequados, em função 
do local onde eles estão sendo medidos, atrás do rotor. Esta correção será feita na simulação 
seguinte. 

Utilizando a maneira de estimar a energia, citada na seção 4.3, que leva em 
consideração a velocidade média, e utiliza-se a curva de potência para encontrar a potência 
média gerada e finalmente determinar a energia anual estimada, chega-se a um valor de 
energia de 1.014.240 kWh. Este valor é 11,54% menor que ENERGP123, confirmando a 
declaração dita anteriormente, que este método leva a resultados menores. 
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5.5.1.2.2 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos para as três turbinas no 
mesmo horário de ponta, acrescido 3,8%, 1,038 X VELPMED, e curva de potência do 
fabricante 

 
Novamente, para corrigir os valores das velocidades medidas, devido ao local de 

instalação do anemômetro, na nacele, será feito um ajuste  aumentando 3,8% aos valores 
medidos.  

Assim como no caso anterior, a energia estimada, EGWE, será comparada com a 
energia total na ponta, ENERGP123.  

As taxas de falha e de reparo foram as obtidas dos registros da turbina 1: λ = 58 
ocorr./ano e µ = 4605 ocorr./ano (µ/λ = 79,3). 

Na Tabela 5.12 a seguir, estão representados os estados de velocidade de vento e de 
geração no período de ponta para 4, 10 e 80 estados de vento. 

 

Tabela 5.12 –Estados de Vento e de Geração no período de Ponta (vetor veloc. 
1,038XVELPMED) 

Quantidade 
de Estados 
de Vento 

 
4 

 
10 

 
80 

 
Estados de 
Vento (m/s) 

 
5.88    8.5   
10.7   
13.03 
 

 
3.88    6.08    
7.48    8.64    
9.63   10.51   
11.37  12.31   
13.46  14.94 
 

 
3.33    4.98    5.92    6.62    7.29    7.80    8.26    8.69    
9.03 9.33    9.56    9.74    9.84    9.91    9.96   10.01   
10.08   10.15  10.22   10.29   10.34   10.41   10.50   
10.56   10.67   10.79   10.89  10.98   11.05   11.12   
11.19   11.259   11.31   11.348   11.38   11.43  11.50   
11.57   11.65   11.74   11.798   11.84   11.92   11.97   
12.03  12.14   12.22   12.29   12.36   12.43   12.52   
12.64   12.808   13.00 13.18   13.33   13.46   13.57   
13.67   13.829   13.93   13.978   14.01  14.069   14.18   
14.28   14.41   14.56   14.72   14.87   15.00   15.078   
15.19   15.29   15.44   15.619   15.91   16.469   17.16   
17.507 
 

 
Quantidades 
e Estados de 

Geração 
(kW) 

 
13  

1.0e+003* 
(1.8    
1.32    
1.20    
0.88    
0.739    
0.60    
0.49    
0.44    
0.246  
0.227    
0.15    

0.07   0  ) 
 

 
28 

 1.0e+003 * 
(1.8    1.73    
1.50    1.28    
1.20    1.157    
1.05    1.004    
0.85  0.76    

0.705    0.60    
0.578    0.51    
0.502    0.49   
0.428    0.35  
0.33    0.255    
0.25    0.169    
0.166    0.08    
0.038    0.02    
0.0127     0) 

 

 
163  

1.0e+003 (1.80    1.78    1.76    1.75    1.74       1.73    
1.728    1.72  1.71    1.69    1.68    1.65    1.64    1.62    
1.59    1.57    1.54 1.52    1.509    1.498    1.48    1.469    
1.448    1.42    1.40    1.38  1.36    1.34    1.317    1.29    
1.28    1.26    1.248    1.237    1.22  1.208    1.20    
1.19    1.188    1.178    1.177    1.17    1.165    1.164  
1.16    1.156    1.152    1.1468    1.146    1.14    1.13    
1.125    1.121  1.105    1.094    1.09    1.08    1.06    
1.047    1.035    1.031    1.017   1.006    0.998    
0.9914    0.979    0.966    0.959    0.951    0.936    0.92  
0.909    0.89    0.878    0.864    0.863    0.85    0.84    
0.83    0.82  0.81    0.80    0.79    0.785    0.780    
0.776    0.76    0.75    0.728  0.69    0.678    0.639    
0.60    0.59    0.588    0.585    0.582    0.58   0.578    
0.5763    0.576    0.573    0.5701    0.5700    0.566    
0.560    0.55  0.547    0.541    0.53    0.523    0.520    
0.515    0.508    0.503    0.499  0.495    0.489    0.483    
0.475    0.468    0.461    0.456    0.454    0.45   0.447    
0.439    0.431    0.427    0.420    0.416    0.412    0.407    
0.402  0.397    0.393    0.388    0.382    0.38    0.37    
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0.36    0.34    0.33   0.319    0.304    0.288    0.26    
0.232   0.226    0.223    0.19    0.155  0.152    0.119    
0.111    0.079    0.077    0.04    0.017    0.01    0.0059   
0) 

 

 
Os estados de velocidade de vento são os mesmos que para uma turbina, logo, as curvas 

de potência com a representação desses estados são as mesmas das Figuras 5.9, 5.10 e 5.11 
para 4, 10 e 80 estados de velocidade respectivamente. As curvas de duração com a 
representação dos estados de geração, para 4, 10 e 80 estados de velocidade de vento, estão 
apresentadas a seguir. 
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Figura 5.15 – Curva de Duração para 4 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 

1,038XVELPMED) 
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Figura 5.16 – Curva de Duração para 10 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 

1,038XVELPMED) 
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Figura 5.17 – Curva de Duração para 80 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 

1,038XVELPMED) 

 
 

Na Tabela 5.13 a seguir, estão representados os resultados das energias estimadas 
EGWE e EAWE para 4, 10 e 80 estados de vento, e a energia estimada obtida pela distribuição 
de Weibull. 

 

Tabela 5.13 – Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período 
de Ponta (vetor veloc. 1,038 X VELPMED) 

Quantidade de Estados de 
Vento 

4 10 80 

Estimativa EGWE (KWh)        1.127.900         1.133.500         1.133.800  
Estimativa EAWE (KWh)       1.143.400        1.149.900        1.150.500  

IWE (KWh)                 2.043.300  
ENERGP123 (kWh)          1.146.540  
Variação Percentual 
EGWE/EAWE (%) 

-1,356 -1,426 -1,452 

Variação Percentual 
EGWE/ENERGP123 (%) 

-1,626 -1,137 -1,111 

Estimativa WEIBULL (KWh)                      1.151.424 
Variação Percentual 

WEIBULL/ENERGP123(%) 
0,426 

Variação Percentual 
EAWE/WEIBULL (%) 

-0,697 -0,132 -0,080 

 
Pelos resultados apresentados na Tabela 5.13, verifica-se que foram mantidas as 

proximidades entre EGWE e EAWE, devido a alta relação µ/λ (µ/λ = 79,3), variação 
percentual máxima de -1,45%, e as proximidades entre EAWE e WEIBULL, variação 
percentual máxima de -0,69%. Verifica-se também que os elementos do vetor velocidade 
1,038VELPMED, levaram a valores maiores da energia estimada para muitos estados de  
vento, 80 estados, diminuindo com a diminuição dos estados de vento, diferentemente do caso 
anterior para VELPMED, que aumentou com a diminuição dos estados de vento.  

Finalmente, os resultados apresentados mostram que, com um pequeno acréscimo de 
3,8% nos valores das velocidades de vento medidas, a variação percentual da energia 
estimada, EGWE, em relação ao valor real, ENERGP123, caiu de aproximadamente -8% para 
uma variação percentual máxima de -1,6%. Além disso, os valores estimados sem considerar 
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os estados da turbina, EAWE e WEIBULL, apresentaram valores maiores do que o real, em 
torno de 0,43% a maior, o que está correto.  

Pode-se concluir que o acréscimo de 3,8% nos valores das velocidades de vento 
medidas, corrigiu os resultados para valores próximos aos reais, e coerentes com a teoria do 
modelo. 

 

5.5.1.2.3 Vetor Velocidade composto dos valores medidos para a turbina 1, VELP1, 
utilizando as curvas de potência do fabricante e da turbina 1 

 
A energia estimada, EGWE, será comparada com a energia acumulada medida para três 

turbinas idênticas a turbina 1 (3 X ENERGP1).  
As taxas de falha e de reparo são as obtidas dos registros da turbina 1: λ = 58 ocorr./ano 

e µ = 4605 ocorr./ano (µ/λ = 79,3). 
Na Tabela 5.14 a seguir, estão representados os estados de velocidade de vento e de 

geração no período de ponta para 4, 10 e 80 estados de vento. 

 

Tabela 5.14 – Estados de Vento e de Geração no período de Ponta (vetor veloc. VELP1) 

Curva de 
Potência 

Quantidade de 
Estados de 

Vento 

 
4 

 
10 

 
80 

 
Fabricante 

e 
Turbina 1 

 
Estados de 
Vento (m/s) 

5.74    
8.27   
10.3   
12.5 
 

4.09    
6.17    
7.64    
8.81    
9.84   
10.78   
11.7   
12.73   
13.75  
14.94 
 

3.19    4.88    5.7    6.29    6.76    7.05    
7.25 7.47    7.60  7.70    7.80    7.90    8.0    
8.1    8.2    8.35    8.5   8.6  8.7    8.8    8.9    
9.0    9.10   9.20   9.30   9.40   9.50 9.60   
9.70   9.80   9.90  10.0   10.10  10.20  10.30  
10.40 10.50  10.60  10.70  10.80  10.90  
11.0   11.1   11.2   11.3  11.4   11.5   11.6   
11.7   11.8   11.94   12.14   12.3   12.4  12.5   
12.6   12.7   12.8   12.9   13.0   13.1   13.2   
13.36  13.5   13.63   13.8   13.9   14.0   14.1   
14.2   14.3   14.4  14.5   14.64   14.8   14.94   
15.16   15.42   16.0   16.6) 
 

 
Fabricante 

 
Quantidades e 

Estados de 
Geração (kW) 

13  
1.0e+003

* (1.75    
1.24    
1.17    
0.83    
0.679    
0.58    
0.45    
0.41    
0.22  
0.21    
0.14    

0.07  0) 
 

28 
1.0e+003 

* (1.8    
1.77    
1.61    
1.34    
1.20    
1.18    
1.12    
1.07    
0.89  
0.807    
0.749    
0.60    
0.59    
0.538    
0.537    
0.53    
0.447    
0.37  
0.356    

181  
1.0e+003 * (1.8    1.79    1.78    1.77    

1.76    1.75    1.74    1.73    1.72  1.69    
1.64    1.61    1.58    1.54    1.51    1.48    
1.45    1.42  1.37    1.36    1.34    1.32    
1.30    1.28    1.26    1.24    1.22  1.2    
1.196    1.193    1.187    1.18    1.1754    
1.1752    1.169    1.16  1.156    1.146    
1.143    1.125    1.1    1.09    1.078    1.073    
1.05  1.046    1.03    1.01    1.009    0.988    
0.98    0.967    0.949    0.945  0.92    0.917    
0.91    0.896    0.885    0.882    0.868    
0.8539    0.8532  0.839    0.829    0.825    
0.81    0.80    0.797    0.783    0.781    0.76  
0.75    0.74    0.733    0.719    0.699    0.697    
0.67    0.66    0.65  0.638    0.63    0.614    
0.611    0.6    0.596    0.593    0.592    
0.5907  0.5903    0.587    0.584    0.581    
0.578    0.573    0.57    0.568    0.562  0.55    
0.5477    0.5476    0.537    0.5369    0.526    
0.525    0.52    0.51  0.505    0.504    0.494    
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0.269    
0.267    
0.1782    
0.178   
0.089    
0.049    
0.03    

0.016  0) 
 

0.491    0.489    0.483    0.47    0.466    0.46  
0.45    0.448    0.447    0.4416    0.441    
0.43    0.427    0.425    0.419  0.41    0.409    
0.4059    0.40    0.398    0.394    0.391    
0.381    0.38  0.37    0.36    0.359    0.355    
0.35    0.348    0.338    0.3275    0.3274  
0.316    0.30    0.298    0.295    0.286    
0.284    0.276    0.2687)    0.2685  0.26    
0.25    0.24    0.237    0.23    0.22    0.212    
0.21    0.20  0.197    0.1907    0.19    0.18    
0.17    0.16    0.149    0.14    0.13  0.118    
0.11    0.09    0.074    0.07    0.037    0.0127    
0.008    0.0042   0) 

 
 

Turbina 1 
 

Quantidades e 
Estados de 

Geração (kW) 

13  
1.0e+003 

*(1.85    
1.509    
1.238    
1.006    
0.87    
0.619    
0.58    
0.50    
0.29  
0.27    
0.18    

0.09  0) 
 

25  
1.0e+003 
*(1.857 

1.81 1.64    
1.36 1.23   

1.207   
1.09    
1.03    
0.907  
0.696    
0.689    
0.619    
0.6038    
0.547    
0.46    
0.454    
0.348    
0.34  

0.2326    
0.2323    
0.116    
0.07    
0.047    

0.02   0) 
 

156  
1.0e+003 * ( 1.85    1.84    1.82    1.81    

1.79    1.78    1.76    1.7499    1.73  1.719    
1.70    1.67    1.64    1.61    1.58    1.558    
1.529    1.50  1.47   1.44    1.41    1.38    
1.348    1.31    1.28    1.25    1.238  1.232    
1.22    1.21    1.207    1.19    1.188    1.187    
1.176    1.166  1.156    1.15    1.146    1.13    
1.12    1.11    1.097    1.092    1.077  1.06    
1.058    1.039    1.032    1.019    1.002    
1.00    0.98    0.97  0.96    0.94    0.92    
0.899    0.898    0.87    0.856    0.852    0.83  
0.82    0.81    0.7922    0.7920    0.77    0.76    
0.749    0.739    0.72  0.71    0.70    0.688    
0.68    0.668    0.648    0.64    0.62    0.619   
0.616    0.608    0.603    0.599    0.598    
0.594    0.593    0.588    0.58  0.578    0.573   
0.568    0.5680    0.558    0.5486    0.548    
0.54    0.538  0.529    0.528    0.519    0.51    
0.509    0.50    0.492   0.49    0.48  0.476    
0.475    0.47   0.46    0.457    0.449    0.438    
0.43    0.42  0.41    0.40    0.3964    0.3961    
0.38    0.376    0.374    0.364    0.361  0.354    
0.34    0.33    0.324   0.317    0.31    0.299    
0.28    0.274  0.27    0.26    0.255    0.25    
0.24    0.237    0.228    0.2    0.19  0.1809    
0.1807    0.158    0.14    0.12    0.096    0.09    
0.048    0.02  0.014    0.007   0) 

 

 
 
Como informado anteriormente, os estados de vento são os mesmos usando as curva de 

potência do fabricante e da turbina 1, pois, os estados de vento são definidos pelos elementos 
do vetor velocidade, que neste caso é VELP1.   

Da mesma forma que na simulação para 1 turbina, os estados de geração obtidos usando 
a curva de potência da turbina 1 apresentam valores de potências maiores do que usando a 
curva do fabricante.  

Na Tabela 5.15 a seguir, estão representados os resultados das energias estimadas 
EGWE e EAWE para 4, 10 e 80 estados de vento, e a energia estimada obtida pela distribuição 
de Weibull. 
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Tabela 5.15 – Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período 
de Ponta (vetor veloc. VELP1) 

Curva de 
Potência 

Quantidade de Estados de 
Vento 4 10 80 

Fabricante Estimativa EGWE (KWh) 
1.006.000 1.001.500 1.002.100 

Turbina 1 Estimativa EGWE (KWh) 
1.201.600 1.204.600 1.189.400 

Fabricante Estimativa EAWE (KWh) 
1.019.800 1.016.000 1.017.100 

Turbina 1 Estimativa EAWE (KWh) 
1.217.900 1.221.600 1.222.800 

Fabricante IWE (KWh) 
2.041.500 

Turbina 1 IWE (KWh) 
2.106.100 

 3 X ENERGP1 (kWh) 
1.169.970 

Fabricante Variação Percentual 
EGWE/EAWE (%) -1,353 -1,427 -1,475 

Turbina 1 Variação Percentual 
EGWE/EAWE (%) -1,338 -1,392 -2,731 

Fabricante Variação Percentual  
EGWE/3 X ENERGP1 (%) -14,015 -14,400 -14,348 

Turbina 1 Variação Percentual  
EGWE/3 X ENERGP1 (%) 2,703 2,960 1,661 

 Estimativa WEIBULL (KWh) 
1.019.525 

 Variação Percentual 
WEIBULL/3XENERGP1(%) -12,859 

Fabricante Variação Percentual 
EAWE/WEIBULL (%)       0,027 -0,346 -0,238 

Turbina 1 Variação Percentual 
EAWE/WEIBULL (%) 19,458 19,821 19,938 

 
 
Da Tabela 5.15 observa-se que tanto na simulação usando a curva do fabricante quanto 

na usando a curva da turbina 1, os valores de EGWE e EAWE estão muito próximos, variação 
percentual máxima de -2,7%, devido ao elevado valor de µ/λ (µ/λ = 79,3). 

Verifica-se que usando a curva do fabricante, a energia estimada, EGWE, ficou muito 
distante do valor real 3XENERGP1, variação percentual máxima de -14,4%. Usando a curva 
da turbina 1 esta energia estimada apresentou valor maior do que a energia real, em torno de 
2,9%.  

No caso da simulação com a curva do fabricante, a energia estimada EAWE, ficou muito 
próxima da energia estimada usando distribuição de Weibull, em torno de -0,3%. No entanto, 
usando a curva da turbina 1, EAWE apresentou valor muito maior que Weibull, variação 
percentual máxima  de 19,9%.  

Assim como no caso para uma turbina, para três turbinas o uso da curva de potência da 
turbina 1 sobreestimou os valores de energia. A alternativa de aumentar um pouco mais os 
valores das velocidades medidas e usar a curva do fabricante, leva a valores estimados mais 
próximos dos reais.  

 
 



 

 

94 

5.5.2 Grupo de Simulações 2 – Período Fora de Ponta (20:40h às 17:20h do dia seguinte) 

 

5.5.2.1 Simulação para uma turbina 

 
Da Tabela 5.1 têm-se os seguintes valores reais medidos no período fora de ponta para 

cada turbina:  
 

ENERGFP1 = 1.424.290 kWh  

ENERGFP2 = 1.400.010 kWh  

ENERGFP3 = 1.343.200 kWh 
 
Cuja média é: 
 

ENERGFPMED = (ENERGFP1+ ENERGFP2+ ENERGFP3) / 3 = 1.389.167 kWh  
 
Os valores estimados de energia, EGWE, obtidos dos vetores velocidades individuais, 

serão comparados com estes valores reais medidos, e com a média, no caso do vetor 
velocidade ser a média. 

 

5.5.2.1.1 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos para as três turbinas no 
mesmo horário fora de ponta, VELFPMED , e curva de potência do fabricante 

 
Neste caso em que o vetor velocidade é uma média dos valores de velocidade medidos 

para as três turbinas, a energia estimada, EGWE, será comparada com a energia média, 
ENERGFPMED.  

Foram consideradas as taxas de falha e de reparo obtidas dos registros da turbina 1: λ = 
58 ocorr./ano e µ = 4605 ocorr./ano (µ/λ = 79,3). 

Conforme mencionado anteriormente no caso do período fora de ponta serão feitas 
simulações para 4 e 10 estados de velocidade de vento. 

Na Tabela 5.16 a seguir, estão representados os estados de velocidade de vento e de 
geração no período fora de ponta para 4 e 10 estados de vento. 

 

Tabela 5.16 – Estados de Vento e de Geração no período Fora de Ponta (vetor veloc. 
VELFPMED) 

Quantidade de 
Estados de Vento 4                              10 

 
Estados de Vento 

(m/s) 

 
4.33    6.40    8.71   11.93 
 

 
2.39    3.74    4.72    5.6    6.52    7.53    
8.67    9.997   11.65  13.85 
 

 
Quantidades e 

Estados de Geração 
(kW) 

 
5 

(562.00  261.44  100.55   22.67 0) 
 

 
11 

(600.00  532.08  391.46  257.87  170.05  
106.67   64.45   33.07   10.95  0.74  0 ) 
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As curvas de potência com a representação dos estados de velocidade de vento e as 

curvas de duração com a representação dos estados de geração, para 4 e 10 estados de 
velocidade de vento, estão apresentadas a seguir. 
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Figura 5.18 – Curvas de Potência e de Duração para 4 estados de velocidade de vento (vetor 

veloc. VELFPMED) 
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Figura 5.19 – Curvas de Potência e de Duração para 10 estados de velocidade de vento (vetor 

veloc. VELFPMED) 

 
Na Tabela 5.17 a seguir, estão representados os resultados das energias estimadas 

EGWE e EAWE para 4 e 10 estados de vento, e a energia estimada obtida pela distribuição de 
Weibull. 
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Tabela 5.17 –Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período 
Fora de Ponta (vetor veloc. VELFPMED) 

Quantidade de Estados de Vento 
         4               10 

Estimativa EGWE (KWh) 
1.301.200 1.299.700 

Estimativa EAWE (KWh) 
1.317.300 1.315.500 

IWE (KWh) 
4.473.700 

ENERGFPMED (kWh) 
1.389.167 

Variação Percentual EGWE/EAWE (%) 
-1,222 -1,201 

Variação Percentual 
EGWE/ENERGFPMED (%) -6,332 -6,440 

Estimativa WEIBULL (KWh) 
1.316.319 

Variação Percentual 
WEIBULL/ENERGFPMED(%) -5,244 

Variação Percentual EAWE/WEIBULL 
(%) 0,075 -0,062 

 
 
Devido ao elevado valor de µ/λ (µ/λ = 79,3), verifica-se que o valor da energia estimada 

considerando os estados da turbina, EGWE, ficou bastante próximo do valor sem considerar 
os estados da turbina, EAWE, com uma variação percentual em torno de -1,2%.  

Verifica-se ainda que os elementos do vetor velocidade VELFPMED, levaram a valores 
maiores da energia estimada para 4 estados de  vento do que para 10 estados de vento.  

Os resultados da energia anual sem considerar os estados da turbina, EAWE e Weibull, 
estão muito próximos, com uma variação percentual máxima de 0,07%. 

Os resultados apresentados mostram ainda, uma variação elevada, em torno de  -6,4%, 
no valor da energia estimada, EGWE, em relação ao valor real, ENERGFPMED. Além disso, 
os valores estimados sem considerar os estados da turbina, EAWE e Weibull, apresentaram 
valores menores do que o real, cerca de -5,2%, o que não era para ocorrer. Isto é devido ao 
local onde estão sendo medidas as velocidades. Esta correção será feita na simulação seguinte. 

Utilizando a maneira de estimar a energia, citada na seção 4.3, que leva em 
consideração a velocidade média, e utiliza-se a curva de potência para encontrar a potência 
média gerada e finalmente determinar a energia anual estimada, chega-se a um valor de 
energia de 1.031.900 kWh. Este valor é 25,72% menor que ENERGFPMED, confirmando a 
declaração dita anteriormente que este método leva a resultados menores. 

 

5.5.2.1.2 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos para as três turbinas no 
mesmo horário fora de ponta, acrescido 3,8%, 1,038 X VELFPMED , e curva de potência 
do fabricante 

 
Para se corrigir os valores das velocidades medidas, devido ao local de instalação do 

anemômetro, na nacele, será feito um ajuste  aumentando 3,8% aos valores medidos.  
Assim como no caso anterior, a energia estimada, EGWE, será comparada com a 

energia média, ENERGFPMED.  
As taxas de falha e de reparo foram as obtidas dos registros da turbina 1: λ = 58 

ocorr./ano e µ = 4605 ocorr./ano. 
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Na Tabela 5.18 a seguir, estão representados os estados de velocidade de vento e de 
geração no período fora de ponta para 4 e 10 estados de vento. 

Tabela 5.18 –Estados de Vento e de Geração no período Fora de Ponta (vetor veloc. 
1,038XVELFPMED) 

Quantidade de 
Estados de Vento                   4                              10 

 
Estados de Vento 

(m/s) 

 
4.49    6.64    9.04   12.39 

 

 
2.48    3.88    4.90    5.81    6.77    7.82    

8.99   10.38   12.09  14.38 
 

 
Quantidades e 

Estados de Geração 
(kW) 

 
5 

(581.03  288.93  112.67   26.99   
0  ) 

 
11 

(600.00  572.02  418.28  284.05  191.37  
119.01   73.02   37.79   12.68  0.91   0  ) 

 

 
As curvas de potência com a representação dos estados de velocidade de vento e as 

curvas de duração com a representação dos estados de geração, para 4 e 10 estados de 
velocidade de vento, estão apresentadas a seguir. 
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Figura 5.20 – Curvas de Potência e de Duração para 4 estados de velocidade de vento (vetor 

veloc. 1,038 X VELFPMED)   
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Figura 5.21 – Curvas de Potência e de Duração para 10 estados de velocidade de vento (vetor 

veloc. 1,038 X VELFPMED) 
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Na Tabela 5.19 a seguir, estão representados os resultados das energias estimadas 
EGWE e EAWE para 4 e 10 estados de vento, e a energia estimada obtida pela distribuição de 
Weibull. 

 

Tabela 5.19 – Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período 
Fora de Ponta (vetor veloc. 1,038 X VELFPMED) 

Quantidade de Estados de Vento 
4                   10 

Estimativa EGWE (KWh) 
1.410.800 1.414.000 

Estimativa EAWE (KWh) 
1.428.300 1.431.200 

IWE (KWh) 
4.473.700 

ENERGFPMED (kWh) 
1.389.167 

Variação Percentual EGWE/EAWE 
(%) -1,225 -1,202 

Variação Percentual 
EGWE/ENERGFPMED (%) 1,557 1,788 

Estimativa WEIBULL (KWh) 
1.438.219 

Variação Percentual 
WEIBULL/ENERGFPMED(%) 3,531 

Variação Percentual 
EAWE/WEIBULL (%) -0,690 -0,488 

 
 
Pela Tabela 5.19, verifica-se que foram mantidas as proximidades entre EGWE e 

EAWE, devido a alta relação µ/λ (µ/λ = 79,3), variação percentual máxima de -1,22%. Foram 
também mantidas, as proximidades entre EAWE e Weibull, variação percentual máxima de -
0,69%. No entanto, verifica-se que os elementos do vetor velocidade 1,038VELPMED, 
levaram a valores maiores da energia estimada para 10 estados de  vento do que para 4 
estados de vento, diferentemente do caso anterior para VELFPMED.  

Finalmente, os resultados apresentados mostram que, com um pequeno acréscimo de 
3,8% nos valores das velocidades de vento medidas, a variação percentual da energia 
estimada, EGWE, em relação ao valor real, ENERGFPMED, caiu de aproximadamente -6,4% 
para 1,7%. Além disso, os valores estimados sem considerar os estados da turbina, EAWE e 
Weibull, apresentaram valores maiores do que o real, em torno de 3,5%, o que está correto.  

Conclui-se que o acréscimo de 3,8% nos valores das velocidades de vento medidas, 
corrigiu os resultados para valores mais próximos dos reais, e coerentes com a teoria do 
modelo. 

 

5.5.2.1.3 Vetor Velocidade composto dos valores medidos para a turbina 1, VELFP1, 
utilizando as curvas de potência do fabricante e da turbina 1 

 
A energia estimada, EGWE, será comparada com a energia acumulada medida pela 

turbina 1, ENERGFP1.  
As taxas de falha e de reparo são as obtidas dos registros da turbina 1: λ = 58 ocorr./ano 

e µ = 4605 ocorr./ano (µ/λ = 79,3). 
Na Tabela 5.20 a seguir, estão representados os estados de velocidade de vento e de 

geração no período fora de ponta para 4 e 10 estados de vento. 
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Tabela 5.20 – Estados de Vento e de Geração no período Fora de Ponta (vetor veloc. 
VELFP1) 

Curva de 
Potência 

Quantidade de 
Estados de 

Vento 

    4                                10 

 
Fabricante 

e  
Turbina 1 

 

 
Estados de 
Vento (m/s) 

 
4.07    6.07    
8.31   11.61 

 
1.94    3.09    3.89    4.62    5.35    6.24    7.33    

8.66   10.53  12.99 

 
Fabricante 

 
Quantidades e 

Estados de 
Geração (kW) 

 

 
5 

(527.867 229.96   
84.03   15.86    0) 

 

 
10 

( 599.60  429.02  257.70  155.10   92.48   
54.6727   30.44   12.84    2.96    0) 

 
Turbina 1 

 
Quantidades e 

Estados de 
Geração (kW) 

 

 
5 

(599.38  295.53  
108.97  23.07   0) 

 

 
10 

(619.00  522.36  330.42  205.18  121.18   70.46   
40.26   19.23    5.48    0) 

 

 
 
Como os estados de vento são definidos pelos elementos do vetor velocidade, observa-

se que os estados de vento são os mesmos usando as curva de potência do fabricante e da 
turbina 1, pois, o vetor velocidade é VELFP1.   

Os estados de geração obtidos usando a curva de potência da turbina 1 apresentam 
valores de potências maiores do que usando a curva do fabricante.  

Na Tabela 5.21 a seguir, estão representados os resultados das energias estimadas 
EGWE e EAWE para 4 e 10 estados de vento, e a energia estimada obtida pela distribuição de 
Weibull. 
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Tabela 5.21 – Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período 
Fora de Ponta (vetor veloc. VELFP1) 

Curva de 
Potência 

Quantidade de Estados de 
Vento          4              10 

Fabricante Estimativa EGWE (KWh) 
1.206.600 1.205.800 

Turbina 1 Estimativa EGWE (KWh) 
1.486.800 1.489.200 

Fabricante Estimativa EAWE (KWh) 
1.221.500 1.220.600 

Turbina 1 Estimativa EAWE (KWh) 
1.505.300 1.507.400 

Fabricante IWE (KWh) 
4.463.900 

Turbina 1 IWE (KWh) 
4.605.300 

 ENERGFP1 (kWh) 
1.424.290 

Fabricante Variação Percentual 
EGWE/EAWE (%) -1,220 -1,213 

Turbina 1 Variação Percentual 
EGWE/EAWE (%) -1,229 -1,207 

Fabricante Variação Percentual 
EGWE/ENERGFP1 (%) -15,284 -15,340 

Turbina 1 Variação Percentual 
EGWE/ENERGFP1 (%) 4,389 4,557 

 Estimativa WEIBULL (KWh) 
1.239.402 

 Variação Percentual 
WEIBULL/ENERGFP1(%) -12,981 

Fabricante Variação Percentual 
EAWE/WEIBULL (%) -1,444 -1,517 

Turbina 1 Variação Percentual 
EAWE/WEIBULL (%) 21,454 21,623 

 
 
Da Tabela 5.21 observa-se que tanto na simulação usando a curva do fabricante quanto 

na usando a curva da turbina 1, os valores de EGWE e EAWE estão muito próximos, variação 
percentual máxima de -1,22%, devido ao elevado valor de µ/λ (µ/λ = 79,3). 

Verifica-se que usando a curva do fabricante, a energia estimada, EGWE, ficou muito 
distante do valor real ENERGFP1, variação percentual máxima de -15,3%. Usando a curva da 
turbina 1 esta energia estimada apresentou valor maior do que a energia real, em torno de 
4,5%.  

No caso da simulação com a curva do fabricante, a energia estimada EAWE, ficou muito 
próxima da energia estimada usando distribuição de Weibull, variação percentual máxima de  
-1,5%,. No entanto, usando a curva da turbina 1, EAWE apresentou valor muito maior que 
Weibull, variação percentual máxima  de 21,6%. Pode-se concluir que a alternativa de achar 
uma curva de potência para a turbina 1 não foi uma boa idéia.  

Observa-se que o uso da curva de potência da turbina 1 sobreestimou os valores de 
energia. A alternativa de aumentar um pouco mais os valores das velocidades medidas e usar 
a curva do fabricante, leva a valores estimados mais próximos dos reais.         
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5.5.2.2 Simulação para três turbinas 

 
Da Tabela 5.1 obtêm-se os seguintes valores reais  para o caso de 3 turbinas, no período 

fora de ponta:  
 

3 X ENERGFP1 = 3 X 1.424.290 = 4.272.870 kWh 

3 X ENERGFP2 = 3 X 1.400.010 =4.200.030 kWh  

3 X ENERGFP3 = 3 X 1.343.200 = 4.029.600 kWh 
 

ENERGFP123 = ENERGFP1+ ENERGFP2+ ENERGFP3 =4.167.500 kWh  
 
Os valores estimados de energia, EGWE, obtidos dos vetores velocidade individuais, 

serão comparados com estes valores reais medidos, e com ENERGFP123, no caso do vetor 
velocidade ser a média. 

 

5.5.2.2.1 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos para as três turbinas no 
mesmo horário fora de ponta, VELFPMED , e curva de potência do fabricante 

 
Neste caso em que o vetor velocidade é uma média dos valores das velocidades medidas 

para as três turbinas, a energia estimada, EGWE, será comparada com a energia total fora de 
ponta, ENERGFP123.  

As taxas de falha e de reparo são as obtidas dos registros da turbina 1: λ = 58 ocorr./ano 
e µ = 4605 ocorr./ano (µ/λ = 79,3). 

Na Tabela 5.22 a seguir, estão representados os estados de velocidade de vento e de 
geração no período fora de ponta para 4 e 10 estados de vento. 

 

Tabela 5.22 – Estados de Vento e de Geração no período Fora de Ponta (vetor veloc. 
VELFPMED) 

Quantidade de 
Estados de Vento 4 10 

 
Estados de Vento 

(m/s) 

 
4.33    6.40    8.71   
11.93 
 

 
2.388    3.74    4.72    5.599    6.52    7.53    8.67    
9.997   11.65 13.85 
 

 
Quantidades  e 

Estados de Geração 
(kW) 

 
13 

1.0e+003*(1.69    1.12    
0.78    0.56    0.52    
0.30    0.26    0.20    
0.10  0.07 0.04 0.02  
0) 

 

 
31 

1.0e+003*(1.80    1.59    1.20    1.17    1.06    0.78    
0.77    0.60    0.53  0.52    0.51    0.39    0.34    0.32    
0.26    0.21    0.19    0.17  0.13    0.11    0.099    
0.07    0.06    0.032    0.03    0.02    0.01  0.0022    
0.0015    0.0007   0) 

 

 
 
Os estados de velocidade de vento são os mesmos que para uma turbina, logo, as curvas 

de potência com a representação desses estados são as mesmas das Figuras 5.18 e 5.19 para 4 
e 10 estados de velocidade respectivamente. As curvas de duração com a representação dos 
estados de geração, para 4 e 10 estados de velocidade de vento, estão apresentadas a seguir. 
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Figura 5.22 – Curva de Duração para 4 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 

VELFPMED) 
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Figura 5.23 – Curva de Duração para 10 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 

VELFPMED) 

 
Na Tabela 5.23 a seguir, estão representados os resultados das energias estimadas 

EGWE e EAWE para 4 e 10 estados de vento, e a energia estimada obtida pela distribuição de 
Weibull. 
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Tabela 5.23 – Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período 
Fora de Ponta (vetor veloc. VELFPMED) 

Quantidade de Estados de Vento 
4 10 

Estimativa EGWE (KWh) 
3.903.500 3.899.100 

Estimativa EAWE (KWh) 
3.951.800 3.946.500 

IWE (KWh) 
13.421.100 

ENERGFP123 (kWh) 
4.167.500 

Variação Percentual 
EGWE/EAWE (%) -1,222 -1,201 

Variação Percentual 
EGWE/ENERGFP123 (%) -6,335 -6,440 

Estimativa WEIBULL (KWh) 
3.948.957 

Variação Percentual 
WEIBULL/ENERGFP123(%) -5,244 

Variação Percentual 
EAWE/WEIBULL (%) 0,072 -0,062 

 
Os resultados apresentados mostram uma variação um pouco elevada, de -6,4%, no 

valor da energia estimada, EGWE, em relação ao valor real, Como dito anteriormente isto se  
deve ao local inadequado onde foram medidas as velocidades do vento.   

Os valores de EGWE e EAWE estão muito próximos, cerca de -1,22% de variação 
percentual. Assim como os valores de EAWE e Weibull, cerca de -0,07%. 

Para 4 estados de vento têm-se valores estimados maiores do que para 10 estados de 
vento. No entanto, os valores das energias estimadas, EGWE, foram menores do que o real, 
ENERGFP123, em torno de -6,4%. Além disso, os valores estimados sem considerar os 
estados da turbina, EAWE e Weibull, apresentaram valores menores do que o real, cerca de     
-5,2%, também devido ao local inadequado onde foram medidas as velocidades de vento. Esta 
correção será feita na simulação seguinte. 

Utilizando a maneira de estimar a energia, citada na seção 4.3, que leva em 
consideração a velocidade média, e utiliza-se a curva de potência para encontrar a potência 
média gerada e finalmente determinar a energia anual estimada, chega-se a um valor de 
energia de 3.095.700 kWh. Este valor é 25,72% menor que ENERGFP123, confirmando a 
declaração dita anteriormente que este método leva a resultados menores. 

 

5.5.2.2.2 Vetor Velocidade igual a média dos valores medidos para as três turbinas no 
mesmo horário fora de ponta, acrescido 3,8%, 1,038 X VELFPMED , e curva de potência 
do fabricante 

 
Novamente, para se corrigir os valores das velocidades medidas, devido ao local de 

instalação do anemômetro na nacele, será feito um ajuste  aumentando 3,8% aos valores 
medidos.  

Assim como no caso anterior, a energia estimada, EGWE, será comparada com a 
energia total fora de ponta, ENERGFP123.  

As taxas de falha e de reparo foram as obtidas dos registros da turbina 1: λ = 58 
ocorr./ano e µ = 4605 ocorr./ano (µ/λ = 79,3). 
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Na Tabela 5.24 a seguir, estão representados os estados de velocidade de vento e de 
geração no período fora de ponta para 4 e 10 estados de vento. 

 

Tabela 5.24 – Estados de Vento e de Geração no período Fora de Ponta (vetor veloc. 
1,038XVELFPMED) 

Quantidade de 
Estados de Vento         4                          10 
Estados de Vento 

(m/s) 
4.49    6.64    9.04   
12.39 

2.48    3.88    4.90    5.81    6.77    7.82    8.99   
10.3767   12.10  14.38 

 
Quantidades  e 

Estados de Geração 
(kW) 

13 
1.0e+003* (1.74    1.16    
0.87    0.58 0.577    0.34   
0.29  0.22    0.11  0.08    
0.05    0.03   0  ) 

 

31 
1.0e+003 *( 1.80    1.72    1.25    1.20    1.14    
0.85    0.84    0.60    0.57  0.57    0.568    0.42    
0.382   0.36    0.28    0.24    0.22    0.19  0.15    
0.12    0.11    0.08    0.07    0.04    0.037    0.02    
0.013  0.0027    0.0018    0.0009    0) 

 

 
Os estados de velocidade de vento são os mesmos que para uma turbina, logo, as curvas 

de potência com a representação desses estados são as mesmas das Figuras 5.20 e 5.21 para 4 
e 10 estados de velocidade respectivamente. As curvas de duração com a representação dos 
estados de geração, para 4 e 10 estados de velocidade de vento, estão apresentadas a seguir. 
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Figura 5.24 – Curva de Duração para 4 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 1,038 X 

VELFPMED) 
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Figura 5.25 – Curva de Duração para 10 estados de velocidade de vento (vetor veloc. 1,038 X 

VELFPMED) 

 
Na Tabela 5.25 a seguir, estão representados os resultados das energias estimadas 

EGWE e EAWE para 4 e 10 estados de vento, e a energia estimada obtida pela distribuição de 
Weibull. 

 

Tabela 5.25 – Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período 
Fora de Ponta (vetor veloc. 1,038 X VELFPMED) 

Quantidade de Estados de Vento 
               4                10 

Estimativa EGWE (KWh) 
4.232.400 4.242.000 

Estimativa EAWE (KWh) 
4.284.800 4.293.600 

IWE (KWh) 
13.421.100 

ENERGFP123 (kWh) 
4.167.500 

Variação Percentual 
EGWE/EAWE (%) -1,223 -1,202 

Variação Percentual 
EGWE/ENERGFP123 (%) 1,557 1,788 

Estimativa WEIBULL (KWh) 
4.314.659 

Variação Percentual 
WEIBULL/ENERGFP123(%) 3,531 

Variação Percentual 
EAWE/WEIBULL (%) -0,692 -0,488 

 
 
Pelos resultados apresentados na Tabela 5.25, verifica-se que foram mantidas as 

proximidades entre EGWE e EAWE, devido a alta relação µ/λ (µ/λ = 79,3), variação 
percentual máxima de -1,22%, e as proximidades entre EAWE e Weibull, variação percentual 
máxima de -0,69%. Verifica-se também que os elementos do vetor velocidade 
1,038VELPMED, levaram a valores maiores da energia estimada para 10 estados de  vento do 
que para 4 estados de vento, diferentemente do caso anterior para VELFPMED, que aumentou 
com a diminuição dos estados de vento.  



 

 

106 

Finalmente, os resultados apresentados mostram que, com um pequeno acréscimo de 
3,8% nos valores das velocidades de vento medidas, a variação percentual da energia 
estimada, EGWE, em relação ao valor real, ENERGFPMED, caiu de aproximadamente -6,4% 
para uma variação percentual máxima de -1,7%. Além disso, os valores estimados sem 
considerar os estados da turbina, EAWE e Weibull, apresentaram valores maiores do que o 
real, em torno de 3,5%, o que está correto.  

Pode-se concluir que o acréscimo de 3,8% nos valores das velocidades de vento 
medidas, corrigiu os resultados para valores mais próximos dos reais, e coerentes com a teoria 
do modelo. 

 
 

5.5.2.2.3 Vetor Velocidade composto dos valores medidos para a turbina 1, VELFP1, 
utilizando as curvas de potência do fabricante e da turbina 1 

 
A energia estimada, EGWE, será comparada com a energia acumulada medida pela 

turbina 1 para 3 turbinas, 3 X ENERGFP1.  
As taxas de falha e de reparo são as obtidas dos registros da turbina 1: λ = 58 ocorr./ano 

e µ = 4605 ocorr./ano (µ/λ = 79,3). 
Na Tabela 5.26 a seguir, estão representados os estados de velocidade de vento e de 

geração no período fora de ponta para 4 e 10 estados de vento. 
 

Tabela 5.26 –Estados de Vento e de Geração no período Fora de Ponta (vetor veloc. VELFP1) 

Curva de 
Potência 

Quantidade de 
Estados de 

Vento 

     4                                 10 

 
Fabricante 

e  
Turbina 1 

 

 
Estados de 
Vento (m/s) 

 
4.07    6.07    
8.31   11.61 

 
1.94    3.09    3.89    4.62    5.35    6.24    7.33    
8.66   10.53  12.99 

 
Fabricante 

 
Quantidades e 

Estados de 
Geração (kW) 

 
13 

1.0e+003* 
(1.58    1.05    
0.69    0.53    
0.46    0.25    
0.23    0.17    
0.08  0.05    
0.03    0.02  0) 

 

 
28 

1.0e+003 * (1.799    1.29    1.2    0.86    0.77    0.6    
0.51    0.46    0.43  0.31    0.28    0.26    0.18    
0.16    0.15    0.11    0.092    0.09   0.06    0.05    
0.04    0.03    0.026    0.01    0.0089    0.0059    
0.0030 0) 

 

 
Turbina 1 

 
Quantidades e 

Estados de 
Geração (kW) 

 
13 

1.0e+003*        
(1.80    1.20    
0.89    0.60    
0.59    0.33    
0.29    0.22    
0.11  0.07  
0.05    0.02  0) 

 

 
28 

1.0e+003 *( 1.86    1.57    1.24    1.04    0.99    
0.66    0.62    0.61    0.52  0.41    0.36    0.33    
0.24    0.21    0.20    0.14    0.121    0.12  0.08    
0.07    0.06    0.04    0.038    0.02    0.016    0.01    
0.0055  0) 

 

 



 

 

107 

Como os estados de vento são definidos pelos elementos do vetor velocidade, observa-
se que os estados de vento são os mesmos usando as curva de potência do fabricante e da 
turbina 1, pois, o vetor velocidade é VELFP1.   

Os estados de geração obtidos usando a curva de potência da turbina 1 apresentam 
valores de potências maiores do que usando a curva do fabricante.  

Na Tabela 5.27 a seguir, estão representados os resultados das energias estimadas 
EGWE e EAWE para 4 e 10 estados de vento, e a energia estimada obtida pela distribuição de 
Weibull. 

 

Tabela 5.27 –Comparação entre as Energias Estimadas e a Energia Real medida no período 
Fora de Ponta (vetor veloc. VELFP1) 

Curva de 
Potência 

Quantidade de Estados de 
Vento     4                 10 

Fabricante Estimativa EGWE (KWh) 
3.617.500 3.617.500 

Turbina 1 Estimativa EGWE (KWh) 
4.467.500 4.467.500 

Fabricante Estimativa EAWE (KWh) 
3.661.800 3.661.800 

Turbina 1 Estimativa EAWE (KWh) 
4.522.200 4.522.200 

Fabricante IWE (KWh) 
13.391.700 

Turbina 1 IWE (KWh) 
13.816.000 

 3 X ENERGFP1 (kWh) 
4.272.870 

Fabricante Variação Percentual 
EGWE/EAWE (%) -1,225 -1,210 

Turbina 1 Variação Percentual 
EGWE/EAWE (%) -1,227 -1,210 

Fabricante Variação Percentual EGWE /     
3 X ENERGFP1 (%) -15,286 

 

-15,338 

Turbina 1 Variação Percentual EGWE /     
3 X ENERGFP1 (%) 4,389 4,555 

 Estimativa WEIBULL (KWh) 
3.718.205 

 Variação Percentual 
WEIBULL/3XENERGFP1(%) -12,981 

Fabricante Variação Percentual 
EAWE/WEIBULL (%) -1,442 -1,517 

Turbina 1 Variação Percentual 
EAWE/WEIBULL (%) 21,451 21,623 

 
 
Da Tabela 5.27 observa-se que tanto na simulação usando a curva do fabricante quanto 

na usando a curva da turbina 1, os valores de EGWE e EAWE estão muito próximos, variação 
percentual máxima de -1,22%, devido ao elevado valor de µ/λ (µ/λ = 79,3). 

Verifica-se que usando a curva do fabricante, a energia estimada, EGWE, ficou muito 
distante do valor real 3XENERGFP1, variação percentual máxima de -15,3%. Usando a curva 
da turbina 1 esta energia estimada apresentou valor mais próximo, porém, maior do que a 
energia real, em torno de 4,5%.  

No caso da simulação com a curva do fabricante, a energia estimada EAWE, ficou muito 
próxima da energia estimada usando distribuição de Weibull, variação percentual máxima de  
-1,5%,. No entanto, usando a curva da turbina 1, EAWE apresentou valor muito maior que 
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Weibull, variação percentual máxima  de 21,6%. Conclui-se novamente que a alternativa de 
achar uma curva de potência para a turbina 1 não foi uma boa idéia. 

Assim como no caso para uma turbina, para três turbinas o uso da curva de potência da 
turbina 1 sobreestimou os valores de energia. A alternativa de aumentar um pouco mais os 
valores das velocidades medidas e usar a curva do fabricante, leva a valores estimados mais 
próximos dos reais.  

 

5.6– ANÁLISE ECONÔMICA 
 
Considerando que em algum momento pode-se perder a geração eólica e que pela 

tecnologia adotada o sistema eólico depende da tensão da rede elétrica para funcionar, a 
demanda elétrica proporcionada pela geração eólica continua sendo contratada com a 
concessionária COSERN, pois no caso de perda da geração eólica quem suprirá esta demanda 
é a concessionária. Sendo assim, a análise econômica levará em consideração apenas a receita 
do custo evitado da energia elétrica adquirida da concessionária COSERN. 

Como premissas, serão considerados os seguintes custos aproximados e as tarifas de 
consumo de energia elétrica praticadas pela COSERN em mar/2009 (período úmido-dez/08 a 
mar/09) e em set/2009 (período seco – mai/09 a nov/09): 

•  Investimento inicial: R$ 3.500,00 / kW =>  00,000.300.6$1800*3500 RI inic ==  

•  Despesa de Operação e Manutenção (O&M): R$ 15,00  / MWh / ano (reajustado 

6,5%a.a) 

•  Tarifas de energia elétrica no período seco:  

          Período de Ponta – R$ 278,41 / MWh 

             Período Fora de Ponta – R$ 169,39 / MWh 

•  Tarifas de energia elétrica no período úmido:  

          Período de Ponta – R$ 250,74 / MWh 

             Período Fora de Ponta – R$ 153,32 / MWh 

OBS:  - Em um ano têm-se 5 meses no período úmido e 7 meses no período seco. 

                    - Será considerado um reajuste da tarifa de energia elétrica em torno de 5% a.a. 
 
Pela Tabela 5.1 têm-se as seguintes energias anuais geradas pela usina eólica no ano de 

2005: 

•  Total - 5.314,04 MWh/ano 

período seco: 3.099,86 MWh/ano (7/12*5.314,04) 

período úmido: 2.214,18 MWh/ano (5/12*5.314,04) 

•  Período de Ponta – 1.146,54 MWh/ano 

período seco: 668,81 MWh/ano (7/12*1.146,54) 

período úmido: 477,73 MWh/ano (5/12*1.146,54) 

•  Período Fora de Ponta – 4.167,5 MWh/ano 

período seco: 2.431,04 MWh/ano (7/12*4.167,5) 
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período úmido: 1.736,46 MWh/ano (5/12*4.167,5) 

OBS: Estes valores de energias anuais geradas, serão considerados típicos para os anos 

seguintes. 
 
Considerando estes valores obtêm-se a seguinte despesa inicial de O&M (ano 1): 
 
 )/$(60,710.7004,5314*15)1(& anoRC MO ==   

 
E a seguinte receita anual inicial referente ao custo evitado de energia elétrica (ano 1): 
 

)46,1736*32,153()04,2431*39,169()73,477*74,250()81,668*41,278()1( +++=R  

)/$ 984.017,33  )1( anoRR =  

 
Chegando-se ao seguinte fluxo líquido de caixa no ano 1: 
 

)/$( 913.306,73 60,7071033,984017)1(&)1()1( anoRCRFL MO =−=−=  

 
Considerando os reajustes anuais de: 6,5% no valor da despesa com O&M e 5% nos 

valores das tarifas, encontra-se as despesas, receitas e fluxos líquidos de caixa para os anos 
posteriores, cujos valores estão apresentados na Tabela 5.28. 

 

Tabela 5.28 – Fluxo de caixa líquido anual considerando os reajustes das tarifas de energia 
elétrica e das despesas de O&M. 

ANO 
Despesa 
(CO&M ) 

(R$) 

Tarifa 
Período 

Seco Ponta 
(R$/MWh) 

Tarifa 
Período 
Úmido 
Ponta 

(R$/MWh) 

Tarifa 
Período Seco 
Fora Ponta 
(R$/MWh) 

Tarifa 
Período 

Úmido Fora 
Ponta 

(R$/MWh) 

Receita 
(custo 

energia 
evitado) (R$) 

Fluxo 
Líquido 

(Receita - 
Despesa) 

(R$) 

1 
           

70.710,60  
       

278,41  
        

250,74  
         169,39            153,32  

          
984.017,33  

            
913.306,73  

2 
           

75.306,79  
       

292,33  
        

263,28  
         177,86            160,99  

       
1.033.218,19  

            
957.911,40  

3 
           

80.201,73  
       

306,95  
        

276,44  
         186,75            169,04  

       
1.084.879,10  

         
1.004.677,37  

4 
           

85.414,84  
       

322,29  
        

290,26  
         196,09            177,49  

       
1.139.123,06  

         
1.053.708,21  

5 
           

90.966,81  
       

338,41  
        

304,78  
         205,89            186,36  

       
1.196.079,21  

         
1.105.112,40  

6 
           

96.879,65  
       

355,33  
        

320,01  
         216,19            195,68  

       
1.255.883,17  

         
1.159.003,52  

7 
         

103.176,83  
       

373,10  
        

336,02  
         227,00            205,46  

       
1.318.677,33  

         
1.215.500,50  

8 
         

109.883,32  
       

391,75  
        

352,82  
         238,35            215,74  

       
1.384.611,19  

         
1.274.727,87  

9 
         

117.025,74  
       

411,34  
        

370,46  
         250,27            226,52  

       
1.453.841,75  

         
1.336.816,02  

10 
         

124.632,41  
      

 431,91  
        

388,98  
         262,78            237,85  

       
1.526.533,84  

         
1.401.901,43  
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O diagrama do fluxo de caixa do investimento pode ser representado conforme Figura 
5.26 a seguir: 

 
Figura 5.26 – Diagrama de Fluxo de Caixa do Investimento 

 
Utilizando-se uma taxa mínima de atratividade de 8,8%, pode-se determinar o tempo de 

retorno desse investimento, atualizando cada receita e verificando o tempo em que o valor 
presente acumulado se iguala ao investimento realizado.  

 
Na Tabela 5.29 está representado um quadro resumo do valor atual do investimento ano 

a ano. 

Tabela 5.29 – Quadro resumo do valor atual do investimento ano a ano 

n Fluxo Líquido 
(R$) 

FSP 
8,8%,n 

Valor Atual 
Fluxo Líquido 

(R$) 

Acumulada Σ P 
(R$) 

Valor Atual 
Investimento 

(R$) 

1          913.306,73  0,91912        839.436,33             839.436,33  
      

(5.460.563,67) 

2          957.911,40  0,84478        809.221,76          1.648.658,09  
      

(4.651.341,91) 

3       1.004.677,37  0,77645        780.081,42          2.428.739,51  
      

(3.871.260,49) 

4       1.053.708,21  0,71365        751.977,39          3.180.716,90  
      

(3.119.283,10) 

5       1.105.112,40  0,65593        724.873,09          3.905.589,99  
      

(2.394.410,01) 

6       1.159.003,52  0,60287        698.733,21          4.604.323,19  
      

(1.695.676,81) 

7       1.215.500,50  0,55411        673.523,69          5.277.846,88  
      

(1.022.153,12) 

     8       1.274.727,87  0,50929        649.211,67          5.927.058,55  
         

(372.941,45) 

9       1.336.816,02  0,46810        625.765,45          6.552.824,00            252.824,00  

10       1.401.901,43  0,43024        603.154,44          7.155.978,44            855.978,44  
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Observa-se que a atualização das receitas se iguala ao valor investido, R$ 6.300.000,00, 

num tempo entre 8 e 9 anos. Este é o tempo onde o valor atual do investimento se anula, ou 
seja, o tempo de retorno do capital investido. 

 
Interpolando conclui-se que o investimento inicial é recuperado em 8,6 anos.  
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Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

 
Atualmente a geração eólica ocupa um percentual significativo na matriz energética de 

alguns países, apresentando uma forte tendência de crescimento desta geração no mundo. Isto 
requer mudanças na metodologia de elaboração do planejamento de sistemas elétricos, pois 
acrescenta mais um componente de incerteza que precisa ser modelado com mais precisão. As 
incertezas associadas a este tipo de geração dada a forte dinâmica do comportamento do vento 
produzem grande impacto nos índices de confiabilidade. Sendo assim, não é correto modelar 
este tipo de usina por modelos convencionais que ignoram os efeitos do vento. Considerando 
o caráter estocástico do comportamento do vento, é necessário utilizar uma modelagem 
probabilística que represente a participação de uma usina eólica em um sistema elétrico. 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um modelo computacional que 
representou uma usina eólica como um processo de Markov, considerando os valores de 
velocidade do vento, estados de vento, e as expectativas de funcionamento da usina eólica ao 
longo do período, estados de operação da turbina.  

Com a finalidade de preservar a representatividade da série temporal do vento e reduzir 
a quantidade de estados de vento, foi utilizada a técnica de agrupamento baseada no algoritmo 
de K-Means.  

A partir do modelo desenvolvido foi feito um estudo de caso aplicado a um campo de 
petróleo, cujas energias anuais estimadas foram comparadas com os valores reais registrados. 
Para tanto, foram feitas várias simulações para uma turbina e três turbinas, nos horários de 
tarifação de energia elétrica de ponta e fora de ponta, e diferentes agrupamentos das 
velocidades de vento. Os resultados também foram comparados com as energias estimadas 
obtidas considerando uma distribuição de Weibull para as velocidades. 

Inicialmente o vetor velocidade foi obtido pela média dos valores medidos para as três 
turbinas no mesmo horário. Posteriormente, foi feita uma correção neste vetor velocidade, 
acrescentando 3,8% aos valores médios, com a finalidade de corrigir o erro de medição das 
velocidades devido ao local onde estão instalados os anemômetros, que sofrem interferências 
das pás do rotor, indicando valores menores que o real. 

Considerando os resultados das simulações feitas, observa-se que: utilizando-se o vetor 
velocidade como sendo a média dos registros das três turbinas no mesmo horário, a aplicação 
do método de Markov levou a resultados de energia anual estimada, EGWE, com uma 
variação percentual em relação ao valor real medido de -6,33% a -8,43%. Enquanto isto, a 
energia anual estimada usando a distribuição de Weibull, apresentou uma variação percentual 
menor em relação ao valor real medido, -5,24% a -6,68%. Como pode-se observar, ambas as 
estimativas apresentaram valores abaixo do valor real. 

Ao ser feita a correção no vetor velocidade, acrescentando 3,8% aos valores médios, 
descrito anteriormente, a aplicação do método de Markov levou a uma melhora nos resultados 
de energia anual estimada, EGWE, apresentando uma variação percentual em relação ao valor 
real medido de -1,11% a +1,79%. O mesmo ocorreu com os resultados da energia anual 
estimada usando a distribuição de Weibull, que apresentou uma variação percentual em 
relação ao valor real medido de +0,43% a +3,53%.  

Por estes resultados, pode-se concluir que, o método de Markov leva a resultados mais 
conservadores e mais próximos dos valores reais, quando comparado com o método 
estatístico de Weibull. A justificativa deste fato é devido ao método de Weibull não levar em 
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consideração os estados de falha da turbina, apresentando desta forma valores estimados de 
energia anual maior. Esta diferença torna-se mais acentuada quando temos uma maior 
influência dos estados da turbina, ou seja, a relação µ/λ é pequena, indicando uma pior 
confiabilidade da turbina, com tempos de reparos altos (taxa de reparo baixa), e baixos 
tempos de operação (taxa de falha alta). No entanto, quando a confiabilidade da turbina é alta, 
ou seja, a relação µ/λ é alta, conforme o estudo de caso apresentado neste trabalho, a 
utilização do método de Markov  não melhorará muito a estimativa da energia anual gerada 
em comparação com o método de Weibull, que apresenta valores estimados muito próximo do 
real.  

O estudo de caso finaliza com uma análise econômica do investimento, levando-se em 
consideração apenas a receita do custo evitado da energia elétrica adquirida da concessionária 
local, chegando-se a um tempo de retorno do investimento inicial de 8,6 anos. Condizente 
com o tempo de retorno esperado para projetos de usinas eólicas. 

Através dos resultados obtidos, constatou-se que a modelagem probabilística de Markov 
para uma usina eólica mostrou-se útil em estudos de confiabilidade, pois foi capaz de fornecer 
os estados de geração e suas probabilidades de ocorrência, bem como os vários índices de 
desempenho. A contribuição que uma usina eólica pode fornecer a um sistema elétrico 
depende da combinação das turbinas usadas e do comportamento do vento local. 

Este trabalho considerou uma usina eólica com no máximo três turbinas. É importante 
realizar outros trabalhos considerando um número maior de turbinas e o estudo de diferentes 
turbinas em uma mesma usina, casos estes encontrados em recapacitação de usinas ou em 
reposição de máquinas. 

Como proposta para trabalhos futuros, recomenda-se ainda a utilização de algoritmos 
que encontrem os estados de geração de sistemas de potência composto por fontes 
convencionais e não convencionais de energia. 

Finalmente, a metodologia  utilizada neste trabalho pode também ser utilizada no 
desenvolvimento de modelos de predição de velocidade de vento.      
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