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Follow this song 
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Giving me a life 
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RESUMO 

A energia eólica, como fonte renovável de energia, não produz emissões e é uma 

excelente alternativa em termos ambientais. Espera-se que a geração de energia eólica 

aumente significativamente no futuro próximo. Nos últimos anos, a energia eólica 

cresceu de um pequeno nicho na área de eletricidade para uma fonte bem estabelecida 

de produção de eletricidade em muitos países. As predições preveem um forte aumento 

no desenvolvimento da energia eólica nos próximos 15-20 anos. Grande parte desse 

desenvolvimento será de energia eólica offshore. Isso implica que um grande 

investimento será feito em parques eólicos offshore nas próximas décadas. Por esta 

razão, os parques eólicos offshore prometem tornar-se uma importante fonte de energia 

no futuro próximo. O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo estimativo básico 

para implantação de turbinas eólicas offshore no litoral do Rio Grande do Norte, através 

de um estudo de caso no município de São Miguel do Gostoso. O Brasil possui um 

grande litoral,  com aproximadamente  3,6  milhões  de  km²  na  sua  Zona Econômica  

Exclusiva,  área que pode ser aproveitada para a geração de energia eólica offshore. Os 

dados de vento para se realizar a análise foram obtidos do projeto MERRA (Modern-

Era Retrospective Analysis for Research and Applications), em sua versão 2, 

denominada de MERRA-2, que é um modelo de mesoescala para geração de dados de 

longo prazo de reanálise global, disponibilizado pela NASA. Para o cálculo da geração 

de energia tomou-se um intervalo de 3 anos (01/05/2014 a 01/05/2017) de uma série 

horária de velocidade de vento a 50m de altura, escolhidos nas coordenadas S 5.000000 

W 35.625000, região marítima no litoral de São Miguel do Gostoso. Através da lei de 

potência, esta velocidade do vento foi extrapolada para as alturas de cubo de 3 modelos 

de aerogeradores escolhidos para a análise.  Foi calculado a distribuição de frequência  

de Weibull e  a  produção  anual  de  energia. O resultado apresenta que entre os três  

aerogeradores  de  5  MW  analisados, o que  se mostrou mais adequado a instalação, de 

acordo com as condições levantadas foi o aerogerador offshore Gamesa G132. 

. 

Palavras-chave: Energia eólica. Energia eólica offshore. Turbinas eólicas offshore. 

Parques  eólicos. Energias  limpa.



 

 

ABSTRACT 

 

 

Wind energy, as a renewable source of energy, produces no emissions and is an 

excellent alternative in environmental terms. Wind power generation is expected to 

increase significantly in the near future. Over the last years, wind energy has grown 

from a small niche in the electricity area to a well-established source of electricity 

production in many countries. Estimates predict a strong increase in wind power 

development over the next 15-20 years. Much of this development will be offshore wind 

power. This implies that great investment will be done in offshore wind farms over the 

next decades. For this reason, offshore wind farms promise to become an important 

source of energy in the near future. The purpose of this work is to present a basic 

estimative study for the implementation of offshore wind turbines in the coast of Rio 

Grande do Norte, through a case study in the municipality of São Miguel do Gostoso. 

Brazil has a large coastline, with approximately 3.6 million km² in its Exclusive 

Economic Zone, an area that can be used to generate offshore wind energy. The wind 

data for the analysis were obtained from the MERRA project (Modern-Era 

Retrospective Analysis for Research and Applications) in its version 2, denominated of 

MERRA-2, that is a model of mesoscale for generation of data of long-term of global 

reanalysis, made available by NASA. For the calculation of energy generation it was 

taken an interval of 3 years (From 1st may 2014 to 1st may 2017) from a time series of 

wind velocity at 50m height, chosen at coordinates S 5.000000 W 35.625000, a 

maritime region on the coast of São Miguel do Gostoso.  Through the power law, that 

wind velocity was extrapolated to the cube heights of 3 wind turbine models chosen for 

analysis. Weibull frequency distribution and annual energy production were calculated. 

The result shows that among the three wind turbines of 5 MW analyzed, which proved 

to be more appropriate to the installation, according to the conditions raised was the 

offshore wind turbine Gamesa G132. 

 

Keywords: Wind power. Offshore wind energy. Offshore wind turbines. Offshore wind 

farms. Clean energies. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação do Trabalho   

 

A sociedade moderna depende fortemente de combustíveis fósseis que produzem 

emissões de dióxido de carbono desde a Revolução Industrial no século XIX. O 

aumento das emissões de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa deverá 

aumentar o aquecimento global, havendo uma necessidade urgente de reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa para mitigar o aquecimento global (SASAKI, 2017). 

 As dimensões geográficas e populacionais do Brasil impõem ao país grandes 

desafios para assegurar fontes e geração de energia. Dentre as nações de maior território 

e população, o Brasil apresenta a matriz energética com maior preponderância de fontes 

renováveis. A disponibilidade de energia em todo o território nacional é fundamental 

para assegurar condições adequadas para o desempenho das atividades econômicas de 

um país e para proporcionar conforto e qualidade de vida para sua população (IBGE, 

2016). 

A energia eólica, como fonte renovável de energia, não produz emissões e é uma 

excelente alternativa em termos ambientais. Atualmente, a maioria da energia eólica é 

gerada a partir de parques eólicos onshore. Comparando com a energia eólica onshore, 

os ventos offshore tendem a ter velocidades mais altas do que os ventos onshore, 

permitindo que as turbinas eólicas offshore produzam mais eletricidade. Estimativas 

indicam que um grande investimento será feito em parques eólicos offshore nas 

próximas décadas. Por essa razão, os parques eólicos offshore prometem tornar-se uma 

importante fonte de energia no futuro próximo (BILGILI, 2011). 

O Brasil já tem uma forte matriz elétrica renovável, baseada em grande parte de 

fontes hídricas, tendo o percentual de capacidade instalada eólica alcançado a faixa dos 

7% (ANEEL, 2017). 

Para além das jurisdições nacionais, o oceano é patrimônio da humanidade, 

assim define a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar. O documento 

foi finalizado em 1982, mas começou a ser discutido dez anos antes e só foi ratificado 

pela maioria dos países desenvolvidos em 1994. O motivo para o longo imbróglio 

diplomático fica evidente no texto final: mais da metade dele se refere à gestão dos 

recursos minerais do leito marinho no mar internacional. O Brasil possui um longo 

litoral, com aproximadamente 7.491 km de extensão, numa área em torno de 3,6 km2, 

tendo uma das maiores Zona de Economia Exclusiva (ZEE) do planeta, com 370 km de 
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extensão. (CHRISTANTE, 2010). Um ambiente ainda completamente inexplorado pela 

energia eólica.  

O Nordeste tem cerca de 80% da energia eólica onshore instalada e produzida no 

país, tendo o estado do Rio Grande do Norte como o líder do setor, com potência 

instalada superior aos 3 GW desde o ano de 2016 (ONS, 2017).               

Com estas características levadas em conta, a já experiência obtida pelo país nos 

últimos anos em eólica onshore, a queda preço da energia eólica offshore indicadas em 

2016 somadas ainda as estimativas de preços menores no futuro, além do Brasil já ter 

expertise na exploração comercial marítima, tornam a instalação de turbinas eólicas 

offshore no Brasil uma opção factível para geração de eletricidade.  

O Brasil já possui "Know How" na exploração do mar através de uma empresa 

nacional, a Petrobrás; cuja experiência pode ser decisiva nos primeiros passos da 

exploração eólica offshore no país.  

O estudo de caso apresentado neste trabalho traz uma estimativa básica para 

implantação de turbinas eólicas offshore no litoral do Nordeste, escolhendo como local 

de instalação a costa do município de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, 

estado este que é líder eólica há vários anos, tanto na quantidade de parques instalados 

(Potência Instalada), como na geração efetiva de eletricidade a partir dos ventos.  

O município de São Miguel do Gostoso esta situado na região norte-

riograndense do Mato Grande, caracterizada por possuir uma das maiores concentrações 

de turbinas eólicas onshore do Brasil, sendo que apenas em São Miguel do Gostoso, no 

momento da finalização deste estudo, já  havia a operação comercial de 9 parques 

eólicos onshore.            

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Fazer um estudo estimativo inicial para a implantação de turbinas eólicas 

offshore no litoral do estado do Rio Grande do Norte, através de um estudo de caso para 

o município de São Miguel do Gostoso. 
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1.2.2 Objetivo Específico 

 

1) Identificar qual banco de dados de coleta de velocidade do vento a ser usado. 

 

2) Identificar, entre os modelos de turbinas eólicas offshore, qual o nível de 

potência a ser usado para o estudo. 

 

3) Criar uma metodologia esquemática, identificando todas as etapas a serem 

seguidas, visando determinar ao fim do processo, a produção de energia de cada 

aerogerador escolhido na análise. 

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

A dissertação foi dividida em 5 capítulos: Introdução; Revisão Bibliográfica; 

Materiais e Métodos; Resultados e Discussão; Conclusões e Sugestões.  

O primeiro capítulo é focado na apresentação geral da dissertação, mostrando  a 

questão das energias fósseis na sociedade moderna e a opção da energia eólica como 

fonte renovável de energia, tanto na opção onshore como offshore, direcionando para a 

realidade do Brasil. Na sequência é comentado o caso da energia eólica offshore, 

comentando a já experiência do Brasil no mundo eólico onshore e os atuais preços de 

energia da eólica offshore no mundo, expondo ao final o caso da instalação de turbinas 

eólicas offshore no litoral do estado do Rio Grande do Norte. 

No capítulo segundo, uma revisão bibliográfica é realizada. Neste é inicialmente 

apresentada a evolução histórica da energia eólica, mostrando posteriormente toda a 

física do vento. Na sequência é comentado questões sobre a energia do vento, a 

distribuição de Weibull, características do terreno para a energia eólica, a turbulência 

atmosférica, as turbinas eólicas e sua conexão com a rede, a energia eólica no Brasil e 

no Rio Grande do Norte. Por fim o capitulo traz dados da energia eólica, mostrando 

suas características principais, além de mostrar alguns estados de recursos eólicos 

realizados no Brasil.  

O capítulo terceiro é destinado a questão dos Materiais e Métodos.  Este capítulo 

apresenta o banco de dados que será tomado como base para a obtenção da energia 

produzida pelos aerogeradores offshore selecionados no estudo. Todos os 
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procedimentos para a obtenção da energia gerada são indicados, além de apresentar todo 

o suporte matemático necessário, numa sequência de etapas cronologicamente 

pontuadas, indicadas na metodologia, a começar pela indicação da área selecionada (no 

Merra-2) e finalizada com a análise dos aerogeradores estudados. 

O capítulo quarto é dedicado aos resultados e discussões, sendo nele apresentado 

o Estudo de Caso para o município de São Miguel do Gostoso/RN, mostrando 

inicialmente seus dados físicos, econômicos e sociais, além de informações relacionados 

a atual situação da energia eólica do município, posteriormente indicando os resultados 

obtidos através dos procedimentos explicados e postos no capítulo terceiro.  

O quinto e último capítulo apresenta as conclusões e sugestões relacionados ao 

trabalho. Neste é comentado os resultados alcançados, fazendo-se uma análise da 

qualidade destes, indicando, por fim, algumas sugestões de pesquisa para trabalhos 

futuros. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  A EVOLUÇÃO HISTÓRIA 

 
Um longo caminho foi percorrido para se chegar a geração de eletricidade a 

partir do vento. Tais turbinas foram uma evolução tecnológica dos chamados moinhos 

de vento. A primeira referência registrada de um moinho de vem da Pérsia do século 

VII, mas, alguns historiadores acreditam que os primeiros moinhos de vento de verdade 

foram construídos na China, há cerca de 2 mil anos atrás. A Holanda é o país mais 

associado aos moinhos de vento, tendo cerca de 30 mil deles no final do século XIX, 

usados genericamente para bombear água e ou moagem de grãos (PINTO, 2013). 

Construído na Escócia, data de 1887 o primeiro moinho de vento destinado à 

geração de eletricidade. No ano seguinte foi construído por Charles F. Brush (1849-

1929), nos EUA, um moinho de vento de dimensões bem superiores conforme é 

mostrado na Figura 2.1 (HAU, 2005). 

 

Figura 2.1 – Turbina Eólica de Charles Brush em 1888. 

 

Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Francis_Brush#/media/Fil
e:Wind_turbine_1888_Charles_Brush.jpg 
 

Em 1891, na Dinamarca, Paul La Court, construiu uma turbina eólica 

experimental. Várias destas turbinas foram construídas e comercializadas pela 

Lykkegard company, que entrou no negócio. As turbinas de La Cour-Lykkgard foram 
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construídas em vários tamanhos com potências de saída de 10 a 35 kW. Na Alemanha, 

até a década de 1930, havia cerca de 30 fabricantes de turbinas eólicas (algumas 

destinadas a gerar eletricidade).  

Nos Estados Unidos, a partir da década de 1920, os irmãos Marcellus  e Jeseph 

Jacobs entraram no negócio de turbinas eólicas, comercializando alguns modelos. Após 

o fim da segunda guerra mundial, mesmo com a queda do preço do petróleo, as 

tentativas de gerar potencial elétrico por meio de turbinas eólicas continuaram.  

As energias renováveis tiveram um impulso mais relevante após a crise de 

petróleo no início da década de 1970 e no ano de 1973 o governo federal americano 

adotou um programa de energia eólica. Nos anos 80, com subsídios do governo 

começaram programas para o desenvolvimento da energia eólica, que foram 

inicialmente orientados na construção de grandes turbinas eólicas experimentais. A 

primeira instalação eólica offshore foi construída em 1991 a cerca de 1,6 Km da costa 

Dinamarquesa, perto de Vindeby (HAU, 2005).   

 

 

2.2  ENERGIA EÓLICA – POTÊNCIA INSTALADA GLOBAL 

 

 No final de 2016, havia uma atividade comercial de eólica em mais de 90 

países, com 29 deles tendo mais de 1 GW em operação. A Figura 2.2 indica o 

crescimento da capacidade eólica mundial de 2006 até 2016, ano este em que foram 

adicionados 55 GW de nova capacidade, onde a coluna amarela indica a capacidade 

instalada do ano anterior e a parte alaranjada menor indica o quantitativo que foi 

agregado. Para o período considerado, o maior valor adicionado em potência se deu em 

2015. Ao final de 2016, a potência instalada global alcançou 487 GW (REN21, 2017). 
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Figura 2.2 – Potência Instalada Global (de 2006 a 2016). 

 

Fonte: REN21, 2017. 
 
 

A Figura 2.3 traz o top 10 dos países com maior capacidade instalada em 2016, 

mostrando a liderança da China com 168,73 GW, seguida pelos Estados Unidos e 

Alemanha. O Brasil passou do 10º lugar em 2015 para o 9º lugar em 2016, sendo 

também o quinto que mais instalou energia eólica em 2016, com cerca de 2 GW, no ano 

em que apenas a China instalou 23,70 GW, como visto na Figura 2.4. 
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Figura 2.3 – Top 10 global em potência eólica instalada em 2016. 

 

Fonte: GWEC, 2016.  
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Figura 2.4 – Top 10 global em nova potência eólica agregada em 2016. 

 

Fonte: GWEC, 2016.  
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A Figura 2.5 mostra que Vestas, GE Wind e a chinesa Goldwind são os 

maiores fabricantes de turbinas eólicas no final de 2016, com mais duas empresas 

chinesas (United Power e Mingyang) inclusas entre as 10 maiores. A Siemens, que 

aparece com 6% do mercado no ranking geral, foi a líder do mercado offshore eólico em 

2016, respondendo por quase 67% da capacidade eólica offshore adicionada no ano.   

 

Figura 2.5 – Top 10 dos maiores fabricantes de turbinas eólicas. 

 
Fonte: REN 21, 2017.  

 

 
2.3 O VENTO E SUAS FONTES 

  

O combustível do sistema de energia eólica é o vento, movimento do ar na 

atmosfera terrestre. Este movimento do ar é gerado principalmente pelo aquecimento da 

superfície da terra nas regiões próximas ao Equador e pelo resfriamento nas regiões 

próximas aos polos. Dessa forma, os ventos de superfícies frias circulam dos polos em 

direção ao Equador para substituir o ar quente tropical que, por sua vez, desloca-se para 

os polos (LOPEZ, 2012). 
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2.4 A CIRCULAÇÃO GERAL DA ATMOSFERA 

 

Em meteorologia temos uma classificação para os movimentos atmosféricos. As 

escalas de movimento do ar são faixas de deslocamentos atmosféricos devidos aos 

movimentos aleatórios individuais na circulação, envolvendo a atmosfera inteira. Os 

movimentos atmosféricos variam no tempo e espaço, de segundos a meses e de 

centímetros a milhares de quilômetros.  

As variações da velocidade do vento no tempo podem ser inter-anual, anual, 

diurna e de curto termo. Em Meteorologia, estes movimentos atmosféricos são 

agrupados em quatro escalas de comprimento: Microescala, Mesoescala, Mesoescala, 

escala sinóptica e circulação geral, como mostra a Tabela 2.1 (CUSTÓDIO, 2013). 

 

Tabela 2.1 – Escalas de tempo e espaço dos movimentos atmosféricos. 

ESCALA TAMANHO (Km) DURAÇÃO FENÔMENO 
Microescala  Menos que 1 Km  segundos a minutos  turbulências e rajadas 
Mesoescala  1 a 100 Km minutos a dias tempestades, tornados e 

brisa terrestre 
Sinóptica  100 a 5000 Km dias a semanas Ciclones de latitudes 

médias,anticiclones e 
furacões 

Circulação 
Geral 

1000 a 40.000 Km semanas a anos Ventos alísios e ventos do 
oeste 

Fonte: CUSTODIO, 2013.  
 
 

2.5 AS FORÇAS QUE ATUAM NO VENTO 

 
 Há 5 forças atuando sobre as parcelas de ar : i)  Força do Gradiente de Pressão; 

ii)  Força de Coriolis; iii)  Força Centrífuga; iv)  Força de Atrito e v) Força da 

Gravidade. Aqui, para facilitar o estudo, consideramos o vento como uma corrente 

contínua de parcelas de ar. Duas destas forças são descritas logo abaixo:  

 

(i) Força do Gradiente de Pressão: Acontece quando existe uma mudança de 

pressão do ar (de um lugar para outro). O ar tende a mover-se das áreas de maior 

pressão para as áreas de menores pressões. Devido ao aquecimento irregular da 

superfície Terrestre provocando tais diferenças de pressão, assim, a radiação solar é a 

força que produz o vento. 
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(ii) Força de Coriolis: é uma aceleração aparente que tende a desviar um objeto que 

se movimenta livremente. Isso ocorre devido à rotação da terra, sendo a consequência 

de observarmos os movimentos do ar a partir de um sistema de referência não inercial. 

É também conhecido como Efeito de Coriolis.  No que se refere à energia eólica, a força 

de Coriolis é dada pela equação (2.1).  

 
���  =2 � �	
��                                                                                                     (2.1) 

 

Onde: 

���  = Força de Coriolis (N) 

 � = Velocidade angular da terra (7,29.10-5 rad/s) 

 �= Velocidade da partícula (m/s) 

� = Latitude (em graus) 

 

Envolvido com as forças descritas acima, há o chamado Vento Geostrófico, um 

movimento das massas de ar a uma altitude de mais de 600 m. É um vento horizontal 

que soprando paralelamente às linhas isóbaras, fruto de um equilíbrio entre a Força de 

Gradiente de Pressão (horizontal e perpendicular às linhas isóbaras) e a Força de 

Coriolis.  

Este equilíbrio só é aproximadamente possível em altitudes nas quais o efeito do 

atrito possa ser desprezado e pode ser descrito pela equação (2.2). 

 

��   (Força de Gradiente de Pressão) = ���   (Força de Coriolis) 

 (1∆p)/(ρ∆x)=  2 ΩVsen �                                                                                           (2.2) 

 

Onde: 

∆p é a diferença de pressão sobre o volume do ar (N/m2) 

ρ∆x é o comprimento do volume do ar (m) 

ρ é a massa específica do ar (kg/m3) 

 

A importância do atrito se dá obviamente nos primeiros quilômetros da 

atmosfera, em alturas mais próximas da superfície. A força de gradiente de pressão não 

sofre efeito da velocidade do vento e a força de Coriolis é proporcional a esta. Na 



32 
 

 

superfície, o vento sopra em direção aos centros de baixa pressão (Convergência) ou 

para fora do centro de alta pressão (Divergência), como visto na Figura 2.6 (PINTO, 

2013). 

 

Figura 2.6 – A Convergência e Divergência do vento para situações de baixa e alta. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 
2.6 A ENERGIA EÓLICA – A POTÊNCIA DO VENTO 

 
A energia eólica é a energia cinética do ar em movimento, o vento (CUSTÓDIO, 

2013). Se considerarmos um fluxo de ar movendo-se à velocidade v, perpendicular à 

seção transversal de um cilindro imaginário (ver Figura 2.6), a energia cinética desta 

massa de ar m é dada pela equação (2.3). 

 

               � =  ���
�                                                                                                         (2.3) 
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Onde: 

 

E é a energia cinética (J) 

m é a massa de ar (kg) 

v é a velocidade da massa de ar em movimento (m/s)  

 

Figura 2.7 – Fluxo de ar através de um cilindro de áreas transversal A. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

A potência P (W) disponível no vento é definida como a derivada da energia no 

tempo, dada ela equação (2.4). 

 

                                        � =  ��
��  =  ���

�                                                                     (2.4) 

Substituindo m por ρ Av, temos a equação (2.5). 

 

                                   � =  �
�  ρ A��                                                                             (2.5) 

Onde: 

ρ é a massa específica do ar (kg/m3) 

A é a área da seção transversal do cilindro que é ultrapassada pelo vento (m2)  

 

 A equação 2.5 é uma das mais conhecidas em energia eólica. A interpretação 

mais relevante que obtem-se a partir da análise da equação 2.5 é que a potência 

disponível no vento é diretamente proporcional a ��, o cubo da velocidade deste vento. 

Isso significa que se o vento aumentar sua velocidade apenas em 10%, a potência 

disponível aumentará em 33%.  

Se o vento duplicar seu valor de velocidade, a potência aumenta em 8 vezes. Se 

tivermos um vento que aumente sua velocidade de 7m/s para 8m/s, a potência 

disponível passará de 343W para 512W. Percebe-se que em termos de energia, este 
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simples acréscimo  (512 W – 343 W = 169 W) é  bem considerável. Basta que o vento 

aumente em 25% sua velocidade, para que a turbina tenha um aumento de praticamente 

100% na potência gerada.  

O cálculo também vale para uma análise inversa, ou seja, se o vento cair sua 

velocidade pela metade, a potência teria uma queda de 87,5%! A área A também tem 

contribuição na equação 2.5.  No caso de uma turbina eólica, esta área transversal A é a 

área varrida pelas pás desta turbina. A área varrida por um rotor de uma turbina eólica 

de eixo horizontal é dada pela equação (2.6). 

 

                                                          � =  �
� D2                                                        (2.6) 

Onde: 

A é a área varrida pelo rotor (m2) 

D é o diâmetro  da pá (m) 

 

Assim, a partir da análise das equações 2.5 e 2.6, tem-se que a potência do vento 

é proporcional ao quadrado do diâmetro das pás de uma turbina eólica de eixo 

horizontal (PINTO, 2013).  

 

 

2.7 A ENERGIA DO VENTO E OS FATORES ALTURA E TEMPERATURA  

 
A equação 2.7 mostra que há uma relação direta entre o potencial disponível do 

vento e a massa específica do ar.  Por outro lado, a massa específica do ar depende da 

Temperatura e da Pressão Atmosférica, de acordo com a equação abaixo: 

 

                                 � =  � 
!"                                                                               (2.7)                              

                                           

Onde: 

Pa  é a pressão atmosférica (Pa) 

R é a constante do ar (287J/kg.K) 

T é a temperatura (K) 
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A massa específica do ar, ρ, além da altitude, também depende da temperatura 

ambiente. A equação 2.8 especifica esta relação.                                                                         

 

                            � = 
�#�,� % �& '

()�*+,#,�-��
�.�,�#/0                                                  (2.8) 

 

Aqui temos que: 

Z é a altitude do local (m) e T é a temperatura do ambiente (°C). 

 

Para 15°C e Pressão Atmosférica de 1013 hPa, a massa específica do ar vale 

1,225 kg/cm2 (CUSTÓDIO, 2013). 

 

 

2.8 A DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL 

 
Entender a variação da velocidade do vento é um ponto importante para a 

indústria eólica.  Os projetistas de turbinas eólicas precisam desta informação no sentido 

de otimizar o projeto das turbinas, e assim conseguirem diminuir os custos de produção. 

Ao fazer as medidas da velocidade do vento, logo se percebe que para a maioria dos 

locais é  raro detectar a ocorrência de altas velocidade de vento.  

A descrição da variação da velocidade do vento tem sido geralmente designada 

pela Distribuição de Weibull, uma função que é frequentemente usada como ponto de 

partida para caracterizar as estatísticas da velocidade do vento. A função de densidade 

de probabilidade de Weibull   representa  a  probabilidade  f(v)  de  ocorrer  ao  longo  

do  ano  uma  determinada  velocidade  de  vento  v .  Esta função é calculada de acordo 

com a equação (2.9).  

                                                     

                     12�3 =  4
5 2�

�36&� exp7− %�
�,69                                             (2.9) 

 

Onde: 

v é a velocidade do vento (m/s) 

k é o fator de forma (m/s) 

c é o fator de escala (adimensional). 
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Da Distribuição de Weibull vista na Fig. 2.8, tem-se que a área da curva é 

exatamente igual a 1.  Isso significa que a probabilidade do vento soprar no intervalo 

considerado; ou seja, entre as velocidades de vento indicadas, é de 100%. Aqui o valor 

médio da velocidade do vento representa a média das velocidades medidas no local.  

 

Figura 2.8 – Distribuição de Weibull. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Note que a mediana da Figura 2.8 é dada na velocidade de 6,6 m/s, significando 

que em metade do tempo o vento soprará até 6,6 m/s, ventando os outros 50% do tempo 

com velocidades superiores a esta. O fator de forma k, como o nome sugere, muda o 

formato da função e, quando o projetista escolhe o valor de k, este geralmente é 

escolhido entre 1 e 3.  

Para uma dada velocidade do vento, um fator de forma pequeno indica  uma  

distribuição  relativamente  larga  das  velocidades  do  vento  em  torno  da  velocidade  

média,  enquanto  que  um  fator  de  forma  elevado  indica  o contrário  (CARNEIRO, 

2013).   

Para valores de k igual a 2, a função de distribuição de Weibull é então chamada 

de Distribuição de Rayleigh, usada quando se conhece pouca coisa sobre o regime do 

vento, normalmente usada em estudos preliminares, bastando  o valor da velocidade 

média do vento para  se encontrar a sua frequência de distribuição. Assim, substituindo 

k = 2 na equação 2.9, tem-se a equação (2.10). 
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                    12�3 =  �:
5�  exp7− %�

�,�9                                            (2.10)                           

                                                       

 

O fator de escala c esta relacionado com a velocidade média do vento no local, 

sendo expresso em unidades de velocidade. O fator k, por sua vez, está relacionado com 

a variância da velocidade média, ou seja, representa a forma de função de distribuição 

da velocidade do vento (CUSTÓDIO, 2013). 

 

 

2.9 A INFLUÊNCIA DA ALTURA NO VENTO 

 

 Próximo a superfície terrestre, o vento se comporta de modo exponencial ou 

logarítmico, onde se tivermos a velocidade de atrito va (m/s) e o comprimento da 

rugosidade do solo z0(m), podemos determinar a velocidade do vento v (m/s) na altura h 

(m) dada, pela equação (2.11). 

 

                            � =  ;� 
6 <  =� ; >

?@
<                                                   (2.11) 

 

Onde: 

k = 0,4 (constante de von Karman) 

 

Há outra alternativa, de uso mais popular, dada pela equação (2.12). 

 

                                            
�

�!
 = 

AB[>/?]
AB[>!/?]                                                  (2.12) 

Onde: 

z é o chamado comprimento de rugosidade no local 

v é a velocidade do vento na altura H 

vR  é a  velocidade do vento na altura HR 

 

Além da equação logarítmica acima, também há uma outra forma de 
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determinação da velocidade do vento em alturas diferentes, vista na equação 2.14, 

conhecida por lei de potência (FADIGAS, 2011).   

 

 

2.10 O TERRENO PARA A ENERGIA EÓLICA - A RUGOSIDADE 

 

As características físicas da superfície onde se pretende instalar turbinas eólicas 

desempenha um importante fator para um melhor aproveitamento do recurso dos ventos 

através da geração de eletricidade por meio de turbinas eólicas, sejam estas onshore ou 

offshore. 

O conceito de rugosidade é relacionado às características do solo. O nível de 

irregularidade de uma superfície determinará se ela é mais ou menos indicada para a 

geração de energia eólica por meio de turbinas.  Um terreno que tenha obstáculos em 

seu relevo terá um maior nível de rugosidade, influenciando negativamente a produção 

de energia.  A Tabela 2.2 mostra a classificação da superfície quanto a rugosidade, 

dando bons valores para o estudo preliminar da rugosidade do terreno e o vento 

envolvido, sendo assim apenas um indicativo (TROEN, 1989).    

 

Tabela 2.2 – Classificação da rugosidade da superfície de alguns tipos de terreno. 

CLASSE DESCRIÇÃO Z0 (m) 

0 água (lagos e mares) , areia suave ou neve 0,0001 – 0,001 

1 grama, fazenda com algumas construções ou árvores 0,01 – 0,03 

2 fazendas em terrenos mais abertos 0,05 – 0,10 

3 arbustos, árvores, subúrbios e pequenas cidades 0,20 – 0,40 

Fonte: TROEN, 1989. 
 

Da Tabela 2.2, percebe-se que a superfície lagos e mares possuem baixa 

rugosidade, ao passo que áreas urbanas possuem alta. A rugosidade é medida em função 

do tamanho e como ela se distribui. O comprimento da rugosidade Z0 é dado por 

(LETTAU,1969):  

 

                    Z0 = 0,5 (hS/A)                                                                            (2.13)    
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Onde: 

h é altura da rugosidade (m) 

s é seção transversal do elemento de rugosidade(m) 

A é a área média da rugosidade (m2) 

 

Além do modelo logarítmico (Equação 2.11), há também o modelo exponencial, 

usado para analisar o comportamento do vento dentro da camada limite atmosférica, 

conhecido como Lei de Potência, dada por:  

 

                                   � =  �F  2G GFH 3I                                                                                                (2.14) 

 

Onde: 

V é a velocidade do vento na altura H (m/s) 

Vr é a velocidade do vento na altura de referência Hr (geralmente Hr = 10 m) 

α é o coeficiente de atrito  

 

A Tabela 2.3 mostra valores do coeficiente de atrito, valor dado em função das 

características terreno (ROHATGI, 1994). 

 

Tabela 2.3 – Coeficiente de atrito de alguns terrenos. 

CARATERISTICAS DO TERRENO COEFICIENTE DE ATRITO α 

Lagos e mares calmos 0,10 

Solo com grama alta 0,15 

Grandes plantações 0,20 

Densa Vegetação, muitas árvores 0,25 

Pequenas cidades com árvores e arbustos 0,35 

Grandes cidades com prédios altos 0,40 

Fonte: ROHATGI, 1994. 
 

A estimativa real do valor  do expoente é difícil. Para observações de longo 

prazo do valor médio da velocidade do vento, que pode ser esperado a uma determinada 

altitude da camada limite planetária, o expoente α deve ser  essencialmente  visto como 

uma função do comprimento de rugosidade, assim como outras influências que 
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alcançam o equilíbrio ao longo do ano. Sob certas condições, α  é igual a 1/7 ( 0,144) é 

comumente usado para extrapolar o valor da velocidade do vento tomada na altura de 

referência (frequentemente próxima ao solo) para todas as outras alturas dentro da área 

varrida da pá de uma turbina. Na prática, o valor de α é altamente variável. α de fato 

varia com vários fatores, como a natureza do terreno, temperatura, velocidade do vento, 

altura, hora do dia (PINTO, 2013).  

 

 

2.11 AS TURBINAS EÓLICAS 

 
As turbinas eólicas são máquinas usadas para converter a energia do vento em 

energia elétrica, operação esta que é mostrada na Fig. 2.9. Inicialmente, geralmente se 

classifica as turbinas eólicas em onshore e offshore, fazendo referência ao local de 

instalação delas serem em terra (onshore) ou sobre as águas (offshore) 

(GHARENHPETIAN, 2007). 

 

Figura 2.9 – O princípio da conversão da energia cinética do vento em energia elétrica. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A geração da turbina eólica pode ser interligado à rede elétrica ou mesmo 

interligado a uma rede isolada. Turbinas eólicas de grande porte são normalmente 

interligadas a uma rede externa de transmissão e/ou distribuição. Casos de geração 

isolada (fora da rede) são mais comuns nos casos de pequenas turbinas eólicas.    
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2.11.1 – A Classificação das Turbinas Eólicas 

 

Um meio para classificar as turbinas eólicas é em termos do eixo ao redor do 

qual as pás das turbinas giram. A maioria delas é de eixo horizontal, porém existe 

algumas que as pás giram na vertical. Exemplos de ambas são mostrados na Figura 2.10 

(HEMAMI, 2012). 

 

Figura 2.10 – Turbina eólica de eixo horizontal (a) e vertical (b). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A maioria das turbinas eólicas instalados hoje em dia é de eixo horizontal. Uma 

das vantagens das turbinas de eixo horizontal alta eficiência e alta densidade de 

potência. Há vários tipos de turbinas de eixo vertical. Uma das vantagens destas 

turbinas é que elas podem aceitar ventos de qualquer direção. Neste tipo de turbina, o 

gerador, a caixa de engrenagens e outros componentes são instalados no solo (TONG, 

2010).  

 

 

2.11.2 O Torque de uma Turbina Eólica 

 

Quando uma turbina eólica, de forma mecânica, extrai potência do vento, ela 

transmite esta energia para os eixos rotativos da turbina. Estes eixos precisam estar 

devidamente projetados para transmitir tal energia. A aplicação do torque ao eixo causa 
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forças internas ou pressões ao material do eixo, causando um stress à estrutura. Quando 

a potência está sendo transmitida através do eixo, um torque T será gerado, dado por 

(JASEN, 1977). 

 

                           T = P/ωt     (N.m/rad)                                                             (2.15)                                                 

 

Onde: 

P é a potência mecânica (watts) e ωt é a velocidade angular tangencial (rad/sec). 

 

 

2.11.3 As Forças de Sustentação e Arrasto  

 

Nas pás de uma turbina eólica, as principais forças envolvidas são as forças de 

sustentação (FS) e as forças de arrasto (FA). Dependendo do ângulo de ataque J entre a 

direção do vento v e o perfil da pá, a força de sustentação FS e a força de arrasto FA são 

dadas por: 

 

  �K  = LK J 2� 23⁄ ��   Perpendicular ao fluxo incidente                             (2.16) 

  �N  = LN J 2� 23⁄ ��   Na direção do fluxo incidente                                 (2.17) 

 

Os coeficientes LK  e LN  são características do perfil da pá e dependem do ângulo 

de incidência J.  

Máquinas de sustentação usam forças de sustentação para gerar potência e 

máquinas de arrasto usam forças de arrasto. As turbinas eólicas de eixo horizontal são 

máquinas de sustentação (JASEN,1977). 

 

 

2.11.4 O Limite de Lanchester-Betz-Joukowsky 

 

A conversão da energia cinética do vento em potência mecânica também é 

sujeita a limites. De fato, a turbina eólica não extrai toda a energia cinética contida no 

vento, tendo um máximo de potência que ela pode extrair do vento. O valor máximo 

que uma turbina eólica pode retirar da potência P disponível do vento é de 59,3%. Este 
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limite é conhecido por Limite de Lanchester-Betz-Joukowsky. A Figura 2.11 mostra a 

situação mostra esta situação.  

 

Figura 2.11 – Extração da energia do vento por uma turbina eólica. A conversão tem 

um limite de 59,3%.

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

Os 59,3% em questão é o limite aerodinâmico. A segunda parte do processo é a 

conversão em energia elétrica (que também passa por perdas). Este limite de 59,3% é 

um coeficiente de potência e não de eficiência. Eficiência é calcular a relação de ganho 

entre a saída e a entrada (PINTO, 2013). 

 

 

2.11.5 A Curva de potência de uma Turbina Eólica 

 

A relação entre a potência extraída pelo vento e a potência disponível pelo vento 

é dada por Cp, o chamado coeficiente de potência (CUSTÓDIO, 2013): 

 

                                      Cp= (Pext)/(1/2) ρ Av3                                                           (2.18) 

 

A Figura 2.12 mostra a relação da potência de uma turbina eólica com a 

velocidade do vento. Percebemos que não há geração de energia abaixo da velocidade 

de partida da turbina. Para velocidades do vento entre a velocidade nominal e a 

velocidade de corte, a saída será a própria potência nominal do gerador. Assim, na curva 

de potência de uma turbina eólica temos 3 velocidades básicas: 
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(a) Velocidade de partida: velocidade de vento mínima na qual a máquina entregará 

potência útil. 

 

(b) Velocidade nominal do vento: velocidade na qual a potência nominal é alcançada. 

 

(c) Velocidade de corte: máxima velocidade do vento permitida, na qual é permitida a 

entrega de potência. Limitada por restrições de segurança da máquina. 

 

Para velocidades acima da velocidade de corte a turbina é desligada, pois devido 

a ventos fortes há um perigo real para turbina, podendo danificá-la. A conversão de 

energia começa quando se atinge a velocidade de partida e é limitada ao valor nominal 

da velocidade do vento. 

 

Figura 2.12 – A curva de potência de uma turbina eólica. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Pode perfeitamente ocorrer ventos que estejam abaixo da velocidade de partida 

da turbina, eles são simplesmente desperdiçados, são ventos de baixa velocidade e 

portanto gerariam pouca energia. Quando a velocidade nominal é alcançada, significa 

dizer que o gerador estará trabalhando em seu ponto ótimo, convertendo o máximo de 

energia para qual ele foi projetado.  

Atingido este ponto, a ideia é manter a potência o mais estável possível através 
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do controle de velocidade da turbina, pois acima da velocidade nominal tem que haver 

algum procedimento para desconsiderar, perder a potência do vento, caso contrário o 

gerador pode se danificar. 

Os fabricantes irão às vezes oferecer uma linha de turbinas com diâmetros 

diversos e geradores variados, visando assim a atender ao perfil de vento de cada 

cliente. As curvas de potência das máquinas são conseguidas normalmente do fabricante 

e são obtidas através de testes em campo, usando métodos de testes já padronizados 

(PINTO, 2013). 

 

 

2.11.6 O Controle de potência de uma Turbina Eólica  

 

       Independente de limitar a potência do rotor em ventos de alta velocidade, há 

o problema de manter constante a velocidade do rotor ou mantê-la dentro de limites 

predeterminados. O limite de velocidade torna-se uma questão primária quando, por 

exemplo, durante uma queda da rede, o torque do gerador é subitamente perdido. Em tal 

caso, a velocidade do rotor aumentaria de modo extremo e certamente levaria a 

destruição da turbina, a não ser que fossem imediatamente tomadas contramedidas.  

O rotor de uma turbina eólica tem que ter, portanto, meios aerodinâmicos 

efetivos para limitar sua potência e sua velocidade rotacional. As forças aerodinâmicas 

podem ser reduzidas por meio da influência do ângulo de ataque, ao reduzir a área 

varrida do rotor ou através da mudança efetiva da velocidade livre do fluxo de ar pelas 

pás do rotor. A velocidade do rotor pode, portanto, ser usada como uma variável de 

correção de controle de potência.  

As modernas turbinas eólicas possuem 3 princípios de controle: 

 

 a) Ativo: sistema de controle de passo (Pitch Control)  

 b) Passivo: sistema de controle por estol (Stall Control) e  

 c) Híbrido: combinação dos 2 sistemas anteriores.  

 

 Nas turbinas com controle de passo há um sistema eletrônico que monitora a 

saída de potência do gerador para que não vá além das especificações pré-definidas. Se 

isso acontece, então o controle de passo da turbina é acionado visando “perder” aquela 

parcela do vento. A pá da turbina simplesmente é inclinada alguns graus, com tal 
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inclinação determinando o ângulo ótimo de ataque do vento ou permitindo que este 

passe livremente.  

As pás neste tipo de turbina podem girar em torno de 90° em busca do melhor 

valor do ângulo de ataque. Quando o vento está acima de dado valor, se reduz então o 

ângulo de ataque da pá. Para qualquer velocidade do vento acima da nominal, a escolha 

do ângulo de ataque é feita de modo tal a fornecer apenas a sua potência nominal.  

De longe, o meio mais eficaz de influenciar o ângulo de ataque e, portanto, a 

potência de entrada, é fazer o ajuste mecânico do ângulo de passo da pá do rotor. 

Usando um contínuo controle de passo, a potência de saída pode ser mantida em níveis 

constantes entre a velocidade nominal do vento e a velocidade de corte.  

A velocidade do rotor e a saída de potência destas máquinas podem ser 

controladas pelo controle do ângulo das pás, sendo que tal controle é a proteção mais 

eficiente contra o excesso de velocidade (Especialmente nas grandes turbinas eólicas). 

As turbinas eólicas de eixo horizontal são as mais usadas comercialmente (PINTO, 

2013).      

 

 

2.11.7 O fator de capacidade de uma Turbina 

 

O fator de capacidade, Fc , é uma taxa percentual que exprime a relação entre a 

energia elétrica gerada e a sua capacidade de produção. Considerando o período de 1 

ano, temos uma Energia Anual Gerada (EAG) em KWh (GONEN,2016): 

 

 

EAG = Σ [f(v)P(v)] x 365 dias x 24 horas = Σ [f(v)P(v)] x 8760 (KWh)                  (2.19) 

 

Com f(v) sendo a frequência percentual de ocorrência da velocidade do vento e 

P(v) a potência produzida pela turbina na velocidade do vento v. Assim, chegamos ao 

fator de capacidade  FC da turbina eólica: 

 

                         �O = 
�N�

P.-Q R S
                                                           (2.20) 

 

Onde PN é a potência nominal do vento 
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Valores maiores representam uma máxima produção de potência. Uma turbina 

de 3 MW e fator de capacidade de 40% irá produzir 0,40 x 3 x 24 x 365 = 10.512 MW 

por ano. O fator de capacidade calcula essencialmente os limites da produção de 

potência que são inerentes às propriedades do vento. No ano de 2016, as turbinas eólicas 

em operação no Brasil tiveram um fator de capacidade médio de 41%.(INFOVENTO, 

2017). 

 

 

2.11.8 A Conexão com a Rede Elétrica 
 

A conexão de um parque eólico no sistema elétrico é um dos pontos mais 

importantes da concepção de um projeto eólico. Os operadores do sistema de 

transmissão necessitam de toda uma documentação técnica para a permissão de conexão 

um parque eólico a rede elétrica.  

A exigência principal é o limite do desvio de tensão causado pelo parque eólico 

no ponto de conexão. 2% de tensão nominal é o limite comumente estabelecido. Os 

órgãos reguladores estabelecem limites de frequência e tensão para uma operação 

normal. Nos últimos anos, muitos manuais e guias foram publicados com a exigência de 

que os parques eólicos se comportem de modo similar às usinas elétricas convencionais.  

Um parque eólico, qualquer que seja a tecnologia dos geradores, injeta potência 

ativa na rede no ponto de conexão. A primeira exigência a ser respeitada são os valores 

das correntes de regime estacionário, que não podem exceder os valores máximos 

admissíveis para diferentes partes do equipamento da rede, qualquer que seja a 

configuração desta. Um parque eólico modifica o fluxo de energia na rede e em geral a 

tensão aumenta no ponto da interface. 

Ao se injetar potência em um sistema deve-se observar o efeito elétrico causado 

tanto na rede como no parque eólico em si. Problemas de estabilidade de tensão podem 

ocorrer e para solucionar tal questão, algumas medidas devem ser tomadas, como por 

exemplo, reforçar a linha de transmissão.  

No ponto de conexão do parque eólico com a linha de transmissão da energia 

elétrica, vários fatores devem ser considerados, como por exemplo: a análise do nível de 

curto circuito e do sistema de proteção.  

Também é altamente importante fazer um estudo do fluxo de potência, de 
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regime permanente e de transitórios eletromagnéticos, pois com a análise destes dados 

podemos saber se uma linha de transmissão ou alimentador é robusta o suficiente para 

receber o fluxo de energia que é injetado pelo parque eólico. E isto, principalmente se 

todo o sistema terá estabilidade mesmo em condições de distúrbios elétricos.     

É preferível que se tenham linhas de transmissão próximas ao parque eólico, 

caso contrário, o empreendimento pode ser financeiramente não viável, devido ao 

investimento que seja necessário fazer na construção de linhas de transmissão até o 

ponto de conexão (além dos problemas elétricos intrínsecos como perdas e quedas de 

energia).  

Há vários tipos de conexões, a escolha certa depende basicamente de duas 

variáveis: a potência a ser instalada na rede e a tensão desta. A transmissão é 

classificada de acordo com a Tabela 2.4.  

 

Tabela 2.4 – Características principais das redes de transmissão. 

TRANSMISSÃO SUBTRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO 

- Redes a partir de 230 KV 

- Transporte de energia 

elétrica a longas distâncias 

- Com capacidade de 200 

MW ou acima 

 

- Redes entre 34,5 KV e 138 

KV 

- Transporte regional de 

energia 

- Capacidade de algumas 

dezenas de megawatts 

(cidades de médio porte ou 

regiões metropolitanas) 

- Redes inferiores a 34,5 

KV 

- Transporte local de 

energia 

- Atendem diretamente 

os consumidores 

- Pequenas cidades 

Fonte: PINTO, 2013. 
 

Grandes parques eólicos devem normalmente serem conectados a uma rede de 

alta tensão. Costas marítimas não são frequentemente caracterizadas por possuírem um 

grande volume de energia de suas estações de energia. Nos diversos casos de conexão, o 

equipamento e o custo da conexão é determinado por 4 fatores: 

 

 

1- Distância da turbina à rede 

2- Capacidade de tensão e transmissão da rede 

3- Controle de potência e equipamento elétrico da turbina  
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Num parque eólico os aerogeradores estão ligados em paralelo, eles geram 

eletricidade normalmente entre 380 V e 690 V, que através de um transformador elevam 

a tensão e a entrega a subestação do parque, onde novamente, com 1 ou mais 

transformadores elevam a tensão até o valor de transmissão e a entregam no ponto de 

conexão.  

Esta segunda elevação é dispensada, se a conexão for direta na rede de 

distribuição e para parques de menor potência. As melhores condições de vento 

geralmente são encontradas em áreas remotas, com baixa densidade populacional. O 

sistema de transmissão de tais áreas pode não estar dimensionado para acomodar uma 

carga de potência adicional (PINTO, 2013). 

 

 

2.14 A ENERGIA EÓLICA NO BRASIL – HISTÓRICO 

 
Entre 1973 e 1983, o IEA/CTA (Instituto de Aeronáutica e Espaço/Centro de 

Tecnologia Aeroespacial) construiu e fez o ensaio de 15 protótipos de turbinas eólicas, 

em São José dos Campos/SP. Em 1981 chegou o Projeto Debra (sigla para as iniciais 

Deutsland e Brasil), parceria entre o governo alemão através e o CTA, com o objetivo  

de desenvolver  turbinas com 100 kW e rotores de 25 m de diâmetro a serem instaladas 

inicialmente  no Nordeste do Brasil. O projeto foi cancelado em  1983.   

Após a análise de 5 anos de dados (1977-1981) de 81 estações a 10 m de altura 

pertencentes à SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), a 

CHESF (Companhia Hidro-Elétrica do São Francisco) fez um inventário do potencial 

eólico nordestino, concluído no ano de 1987 (CHESF, 1987).  

       Em 1992 foi instalada a primeira turbina eólica no Brasil, no arquipélago de 

Fernando de Noronha, com um gerador assíncrono de 75 kW de potência , torre de 23 m 

e 17 m de diâmetro do rotor e sistema de controle por estol passivo,   fruto da parceria 

de três entidades: CELPE (Companhia Energética de Pernambuco),  um grupo de 

energia eólica da Universidade Federal do Pernambuco-UFPE  e o Folkcenter, um 

instituto de pesquisa dinamarquês, que financiou o projeto.  

O Centro Brasileiro de Energia Eólica (CBEE), apoiado pelo Risø National 

Laboratory da Dinamarca e financiado pela ANEEL instalou uma segunda turbina, de  

225 kW, pás de 13 m e torre de 30 m de altura, que entrou em operação em 2001. 
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O estado do Ceará começou a explorar a energia eólica a partir de 1990. Em 

1996 foi inaugurado o parque eólico de Mucuripe e em 1998. A Central Eólica de 

Taíba, localizada no Município13de São Gonçalo do Amarante, entrou em operação em 

janeiro de 1999, com 5 MW de potência,  sendo  a primeira a atuar como produtor 

independente no Brasil, composta por 10 turbinas de 500 kW,  rotores de 40 m de 

diâmetro e torre de 45 m de altura (ATLAS, 2008).  

 

 

2.13.1 A Potência Instalada Nacional 

 

A matriz elétrica brasileira apresenta uma configuração basicamente Hidro-

Térmica. Em junho de 2017 o Brasil tinha 11,13 GW de capacidade eólica instalada, o 

que representa 7,3% da matriz, conforme visto na Figura 2.13 (ABEEOLICA, 2017). 

 

Figura 2.13 – Matriz Elétrica Brasileira em junho de 2017. 

 

Fonte: ABEEOLICA, 2017. 
 

A Figura 2.14 mostra a capacidade eólica instalada estadual no início do mês de 
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junho de 2017, indicando a liderança do estado do Rio Grande do Norte (126 usinas 

eólicas - 3, 3 GW). Os números consideram os parques eólicos que estão em operação 

comercial, operação em teste e aptos a operar (ABEEOLICA, 2017).  

 

Figura 2.14 – Potência instalada eólica por estado brasileiro em junho de 2017. 

 

Fonte: ABEEOLICA, 2017. 
 

Os parques eólicos em construção são divididos em duas categorias: em 

construção e contratados e somaram, no mesmo período, 6,96 GW, conforme visto na 

Figura 2.15 (ABEEOLICA, 2017). 

 

Figura 2.15 – Potência instalada eólica em construção no Brasil em junho de 2017. 

 

Fonte: ABEEOLICA, 2017. 
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A Figura 2.16 mostra a geração eólica do SIN (Sistema Interligado Nacional) 

nos últimos 3 anos em periodicidade mensal e fator de capacidade médio a cada mês. O 

fator de capacidade é calculado como a relação entre geração média e a potência 

instalada (ONS, 2017). 

 

Figura 2.16 – Geração eólica (MWmédio) no Sistema Interligado Nacional de 2015 a 

Junho/2017. 

 

Fonte: ONS, 2017. 

 

A Tabela 2.5 mostra os valores da potência instalada, geração média e fator de 

capacidade médio em junho de 2017. A potência instalada considerada contempla 

Unidades Geradoras com operação em teste e não contempla unidades geradoras com 

operação comercial suspensa.  

A maior geração para o período ocorreu no estado do Rio Grande do Norte, 

alcançando aproximadamente 1,4 GW e, o maior fator de capacidade ocorreu na Bahia, 

com 59,03%. Considerando todos os estados, no Sistema Interligado Nacional, em 

junho de 2017 foi verificado uma geração média de 4, 41 GW e um fator de capacidade 

médio de 43,88% (ONS, 2017).    
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Tabela 2.5 – Situação da geração eólica nos estados brasileiros em junho de 2017. 

 

Fonte: ONS, 2017.  
 
2.13.2 A Energia Eólica no Estado do Rio Grande Do Norte 

 

 

O primeiro parque eólico do Rio Grande do Norte data de 2004 e foi construído 

pela Petrobrás, apenas para autoconsumo, instalado no município de Macau, a 188 km 

da capital do Estado. O parque é composto por três turbinas eólicas, com capacidade de 

600 kW cada uma, totalizando 1,8 MW  de  potência  instalada. O processo de 

crescimento eólico no Rio Grande do Norte tomou maior relevância em 2009, quando 

através de dois leilões foi contratada a implantação de 32 parques eólicos para o estado 

(AZEVEDO, 2015). 

Histórico detentor de significativas reservas de petróleo e de enorme potencial 

eólico e solar, apesar de um consumo energético quase insignificante em termos de 

participação nacional, o Rio Grande do Norte ganhou destaque nacional e internacional 

ao conquistar o primeiro lugar nacional em novos projetos eólicos licitados nos leilões 

federais envolvendo esta fonte renovável de energia, ocorridos entre 2009 e 2013.  

O RN foi o campeão no segundo Leilão Nacional de energia realizada pela EPE 

(Empresa de Pesquisa Energética) para fontes alternativas de energia, realizada em 

Agosto de 2010. Dos 70 parques, 39 fecharam contratos para serem instalados no RN 

(em Areia Branca, São Bento do Norte e João Câmara), o que representa 56% do total 

negociado e 1.065 MW de potência instalada (EPE, 2017). 

Entre 2009 e 2014, aportaram no Rio Grande do Norte mais de 10 bilhões de 

reais em investimento direto, equipamentos, serviços e obras. Em 2014 o RN quebrou a 

barreira de 1 GW eólico em capacidade instalada, sendo o primeiro estado brasileiro a 

alcançar esta marca (CERNE, 2014) 

Em abril de 2015, menos de 1 ano após a quebra do primeiro gigawatt em 
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capacidade eólica instalada, o estado potiguar ultrapassa a barreira dos 2 GW, sendo 

novamente o primeiro estado a alcançar esta marca. Este fato ocorreu com a entrada em 

operação comercial de 18 turbinas eólicas de propriedade da empresa CPFL 

Renováveis, instaladas no município de João Câmara, levando o estado naquele 

momento a alcançar o número de 75 usinas eólicas em operação através de 1133 

turbinas eólicas.  

Com a marca dos 2 GW em potência eólica instalada, na ocasião, o estado do 

RN sozinho supera os valores de vários países como Grécia, Bélgica e Noruega, 

equiparando-se a Irlanda e Áustria, além de superar todo o montante em potência eólica 

instalada de todos os países da América do Sul juntos, com exceção do Brasil (NORTE, 

2015). 

Em setembro de 2016, O Rio Grande do Norte alcançou a marca de 3 GW de 

potência instalada, através de 110 usinas eólicas em operação, representando na ocasião 

31,86% de toda a capacidade eólica instalada no Brasil. Os municípios de João Câmara 

e Parazinho foram os que mais contribuíram para tal montante energético, respondendo 

juntos por mais de 1GW em 46 empreendimentos eólicos (RENOVÁVEIS, 2016). 

As Tabelas 2.6, 2.7 e 2.8 mostram respectivamente empreendimentos em 

operação, em construção e em construção não iniciada no estado do Rio Grande do 

Norte. 

 

Tabela 2.6 – Usinas em operação comercial no RN. 

Empreendimentos em Operação  

Tipo Quantidade Potência (kW) % 

EOL 127 3.446.856 86,83 

UFV 2 1.105 0,03 

UTE 32 521.539 13.14 

Total 161 3.969.500 100 

  Fonte: Banco de Informação da Geração, Aneel – Julho de 2017. 

 

Tabela 2.7 – Usinas em construção no RN. 

Empreendimentos em Construção  

Tipo Quantidade Potência (kW) % 

EOL 23 572.800 83,89 

UFV 4 110.000 16,11 

Total 27 682.800 100 

   Fonte: Banco de Informação da Geração, Aneel – Julho de 2017. 
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Tabela 2.8 – Usinas com construção não iniciada no RN. 

Empreendimentos com Construção não iniciada  

Tipo Quantidade Potência (kW) % 

EOL 26 618.400 86 

PCH 1 4.700 0,65 

UFV 3 96.000 13,35 

Total 30 719.100 100 

    Fonte: Banco de Informação da Geração, Aneel – Julho de 2017. 

 

LEGENDA 

EOL Central Geradora Eólica 

PCH Pequena Central Hidrelétrica 

UFV Central Geradora Solar Fotovoltaica 

UTE Usina Termelétrica 

 

 

 

2.13.3 O Potencial Eólico Brasileiro – O Atlas Eólico Brasileiro 

 
 

Em 2001 foi publicado o Atlas do potencial eólico brasileiro (Ver Figura 2.17), 

elaborado pela CEPEL – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica e tendo como base de 

dados  o perdido  compreendido entre os anos de 1983 e 1999, desenvolvido através do 

MesoMap, um software de modelamento numérico dos ventos, que simula a dinâmica 

dos ventos e variáveis meteorológicas correlatadas a partir da amostragem de um banco 

de dados. O atlas realizou medições a 50m de altura.  

O Atlas indicou um potencial estimado de 143,47 GW permitindo uma geração 

eólica anual de 272,220 TWh/ano a partir de uma velocidade de vento média anual de 

7,0 m/s, considerando uma área equivalente de 0,8% do território brasileiro.  

O Atlas mostra o potencial do vento em todas as 5 regiões do país e aquelas 

áreas mais propícias para geração eólica. Os melhores locais identificados foram 

localizados nos litorais dos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina. O estudo também mostra bons locais em algumas áreas de Minas Gerais 
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e na região centro-oeste na fronteira com o Paraguai.  

Na Região Norte, de acordo com o Atlas, na Bacia Amazônica as velocidades 

médias anuais do vento não são superiores a 3,5 m/s. Há velocidades maiores na 

fronteira Roraima-Venezuela, devido a maior altitude da região, de 8 a 10 m/s de média 

anual, numa superfície de baixa rugosidade. Na costa litorânea da região, a combinação 

dos ventos alísios de leste e brisas terrestres e marinhas produz valores de velocidade 

média anual de 5 a 7,5 m/s.  

Na Região Nordeste, o destaque do atlas vai para os estados do Maranhão, Piauí, 

Ceará e Rio Grande do Norte, beneficiados pela combinação dos ventos alísios de leste 

com as brisas terrestres e marinhas levando a médias anuais na faixa de 6 m/s a 9 m/s. O 

litoral que se estende da Paraíba à Bahia apresenta velocidades de 3,5 m/s a 6 m/s. As 

áreas de serras e chapadas que se estendem ao longo da costa  desde o Rio Grande do 

Norte até o Rio de Janeiro tem média de ventos anuais de 6,5  a 8m/s nas áreas mais 

elevadas da Chapada Diamantina. 

Na Região Centro-Oeste, o atlas mostra ventos na faixa de 3 a 4 m/s (parte norte) 

e 5 a 6 m/s (parte sul). Próximo à fronteira com o Paraguai os ventos sofrem uma 

compressão da direção vertical por causa do escoamento a áreas elevadas, o que termina 

aumentando as médias anuais para até 7 m/s.  

No litoral da Região Sudeste, os ventos estão na faixa de 3,5 a 6m/s, mesma 

característica da Paraíba e Bahia. Exceção apenas para o sul do Espírito Santo e 

nordeste do Rio de Janeiro com velocidades de 7,5 m/s de média anual.  

Na Região Sul há ventos com velocidades de 5,5 a 6,5m/s sobre grandes áreas, 

significativamente influenciado pelas características de relevo e terreno. Ventos de 7 a 8 

m/s s ocorrem nas áreas mais elevadas e nos planaltos de baixa rugosidade. No litoral 

sul na região há ventos leste-nordeste acentuados pelas brisas marinhas, impondo uma 

média de velocidade na faixa de 7 m/s (CENTRAIS, 2001). 
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Figura 2.17 – Atlas do Potencial Eólico Brasileiro. 

 

Fonte: CENTRAIS, 2001. 
 

 

2.13.4 O Atlas Eólico do Estado do Rio Grande do Norte 

 

O estado do Rio Grande do Norte lançou seu Atlas Eólico em 2003, por 

iniciativa da COSERN - Companhia Energética do Rio Grande do Norte, em seu 

programa de Pesquisa e Desenvolvimento, com o suporte da IBENBRASIL - Iberdrola 

Empreendimentos do Brasil S.A.  

A confecção do Atlas contou com um programa de medições realizado em 8 

torres de 48 metros de altura, num período de 16 meses, com anemometria em dois 
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níveis (30 e 48 m) e instrumentos calibrados com certificação MEASNET 

(DEWI,Alemanha). Como critério seguido por outros mapas eólicos brasileiros, foi 

realizado um mapeamento preliminar em todo o estado, evidenciando as áreas mais 

promissoras para a instalação das torres anemométricas, sendo tais áreas inspecionadas 

in loco, definindo-se a posição das torres.  

Foram instaladas 4 torres no litoral (Guamaré, Mangue, Tabatinga e Touros) e 4 

torres no interior, sendo uma delas na região das serras centrais, em Lagoa Nova e a 

outra no extremo oeste, em São Miguel. Visando aproveitar o máximo aproveitamento 

das medições, foi utilizado uma telemetria de satélites de baixa órbita, implementada de 

forma pioneira em campanhas de medições anemométricas.  

O potencial eólico do Estado foi calculado a partir das medições anemométricas 

e interpoladas para todo o território por meio de um modelamento de mesoescala 

(MesoMap) e  da simulação tridimensional da camada-limite atmosférica, sobre 

modelos de terreno na resolução horizontal de 250m x 250 m, cuja mesma resolução foi 

usada para o modelo digital de rugosidade. 

Este modelo foi feito a partir das imagens de um satélite da NASA, o Landsat 5 

e aferidos por comparação com o mapa de vegetação do Brasil (IBGE) e com o modelo 

de uso do solo desenvolvido pela USGS, Universidade de Nebraska e o  Joint Research 

Centre da Comissão Européia, e aferições por amostragens em campo das áreas mais 

relevantes. O sistema elétrico estadual existente (geração, transmissão e subestações), 

bem como os centros urbanos e as rodovias estão presentes nos mapas do potencial 

eólico.  

A terra potiguar tem sua energia alimentada principalmente via linha de 

transmissão de 230 kV pela CHESF. Semelhante ao Ceará, o Rio Grande do Norte 

possui um extenso litoral, com 399 km, apresentando uma grande área de dunas 

orientadas de acordo com a direção dos ventos alísios, que são intensos e constantes 

nesta área.  

O RN possui clima semiárido (mais de 7 meses de seca anual) e domínio da 

Caatinga, exceção feita na parte sudeste, onde um clima semiúmido favorece ao 

desenvolvimento de uma vegetação verde.  

As Figuras 2.18 e 2.19 mostram o potencial eólico do Rio Grande do Norte, 

indicando áreas altamente promissoras, conforme visto na Fig. 2.18, para a energia 

proveniente dos ventos.  A área 1 possui velocidades médias anuais entre 8,0 e 8,5 m/s 

(a 50m de altura) nas melhores partes. A área 2 atinge valores acima de 8 m/s (a 50 m 
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de altura) e a área 3, situada a 700 m de altitude, alcança valores em torno da mesma 

velocidade de 8 m/s, também a 50 m de altura.  

 

Figura 2.18 – Atlas eólico do Rio Grande do Norte, de 2003. 

 

Fonte: Atlas eólico do Rio Grande do Norte, 2003. 
 

 

Figura 2.19 – Atlas eólico do Rio Grande do Norte, de 2003, com as 3 áreas mais 

promissoras. 
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 Fonte: Atlas eólico do Rio Grande do Norte, 2003. 
A Tabela 2.9 indica o potencial de geração eólica no estado do Rio Grande do 

Norte, de acordo com o atlas de 2002, para as alturas de 50, 75 e 100 m. Os limiares 

mínimos de atratividade para  investimentos em geração eólica dependem dos contextos 

econômicos e institucionais de cada país, variando, em termos de velocidades médias 

anuais, entre 5,5m/s e 7,0m/s.  Tecnicamente, médias anuais a partir de 6,0m/s já 

constituem condições favoráveis para a operação de usinas eólicas (ATLAS DO 

POTENCIAL EÓLICO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2003).   

 

Tabela 2.9 - Potencial eólico do estado do RN nas alturas de 50, 75 e 100 m. 
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Fonte: ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2003. 

 

 

2.14.1 O Atlas Eólico do Ceará  

 

Em 1998 é lançado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) o Atlas 

Eólico da Região Nordeste, com o apoio da ANEEL e do Ministério de Ciência e 

Tecnologia. Assim, em 2001, impulsionado pela repercussão eólica do momento, a 

Secretaria da Infraestrutura do Governo do Estado do Ceará publicou o “Atlas do 

Potencial Eólico do Estado do Ceará”.  

Foram considerados os dados anemométricos de 33 estações no Ceará e Região 

Nordeste, com medições da velocidade do vento na faixa de altura entre 10 e 50 m em 

intervalos de 30 a 60 min. Cobrindo boa parte do estado, exceção feita apenas para as 

áreas serranas.  

As estações mais representativas foram inspecionadas em seu próprio local. 

Merece destaque a disponibilização dos modelos topográficos e de rugosidade na 

resolução de 5 m, pela empresa alemã WOBBEN Windpower, no entorno de suas torres 

anemométricas instaladas sobre dunas. É importante dizer que foram os dados 

anemométricos fornecidos pelas empresas COELCE, THYSSEN e WOBBEN 

Windpower, os fatores mais relevantes para a qualidade e representatividade do Atlas 

cearense.  

A resolução do mapa eólico cearense é de 500 m em alturas de 50 m e 70 m, a 

partir de cartas 1:100.000 vetorizadas, cedidas pelo IPLANCE (Fundação Instituto de 

Pesquisa e Informação do Ceará), complementados por modelos topográficos na 

resolução mínima de 100 m de todo o litoral cearense. Os mapas de velocidades médias 

semestrais e anuais, para as alturas de 50m e 70m, foram calculados na resolução de 500 

m, no software WindMap e ajustados pelo SIG (Sistemas de Informação Geográfica). 

 Os modelos de rugosidade foram elaborados na resolução de 500 m, através da 

interpretação das imagens de um satélite da NASA, o Landsat 5 (resolução de 30 m), 

referenciadas por mapas de Vegetação e Uso do Solo (FUNCEME) e amostragens em 

campo para aferição/validação dos modelos. O fluxo de potência eólica foi calculado 

tomando como base o mapa de densidade e as velocidades médias anuais, considerando 

parâmetros médios de forma de Weibull de 3.44 para o interior e 4.67 para o litoral, na 
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integração dos valores cúbicos da velocidade do vento.  

O destaque são as áreas de baixíssima rugosidade das dunas do litoral cearense, 

com velocidades médias anuais na faixa de 9m/s. O Atlas cearense revela um potencial 

aproveitável da ordem de 12,0 TWh na altura de 50 m e de 51,9 TWh na altura de 70m, 

para ventos médios anuais superiores a 7m/s (ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DO 

CEARÁ, 2001). 

 

 

2.14.2 O Atlas Eólico do Rio Grande do Sul  

 

O Atlas eólico do Rio Grande do Sul foi publicado em 2002 por iniciativa da 

SEMC (Secretaria de Energia, Minas e Comunicações) e mostra um potencial muito 

alto, de 15,84 GW para áreas com ventos a partir de 7,0 m/s, na altura de 50 m e fator de 

capacidade de 29% e um potencial de geração de 41.69 TWh/ano. Para ventos a 75 m de 

altura o potencial alcança 54,43 GW. As medições para o mapa foram executadas entre 

2000 e 2002 a partir de dados anemométricos de 21 torres com mapeamento final na 

resolução de 1 Km x 1 Km.  

De acordo com o Atlas, há 6 áreas mais favoráveis para empreendimentos 

eólicos: (a) Coaxilha de Santana – com ventos médios anuais na faixa de 7 a 7,5 m/s nos 

pontos mais elevados, (b) Escudo Rio-Grandense – áreas de estepes, com ventos médios 

anuais entre 7 a 8 m/s nas maiores elevações, (c) Litoral Sul – extensa área da planície 

costeira com dunas e baixa rugosidade, plantações de arroz e pastagens, com ventos 

médios anuais entre 7 a 8 m/s a 50 m de altura.  

Há uma grande faixa de areia e dunas ao longo da costa da lagoa da mangueira, 

com médias anuais de velocidade acima de 8 m/s, (d) Planalto das Missões – área com 

estepes,atividades agrícolas e floresta fixa com ventos médios anuais ao redor de 7 m/s 

nas maiores elevações, (e) Serra Gaúcha -  área  de floresta araucária e campos 

gramíneo-lenhosos, com ventos médios anuais entre 7 a 7,5 m/s nas maiores elevações, 

destacando  o noroeste da cidade de Canela e principalmente a região serrana  nos 

arredores de Bom Jesus e São José dos Ausentes e (f) Costa da Lagoa dos Patos – área 

de vegetação plana, de restinga, com dunas e areia e ventos médios anuais de 7 a m/s. 

 No estado, há as intermitentes passagens de frentes frias, que no inverno se 

intensificam e trazem o conhecido vento Minuano, vento que sopra de SW, de alto 
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valor, frio e constante durante 3 dias a cada passagem de massa polar. No interior 

gaúcho, na baixa rugosidade e aceleração orográfica das coxilhas da campanha, muitos 

ventos unem forças com o Minuano, compondo assim um dos melhores potenciais 

eólicos do Brasil.  

Na campanha e serras do centro e oeste do estado, as velocidades do vento 

aumentam a noite, com picos entre 22hs e 6 da manhã. É importante dizer que o Rio 

Grande do Sul possui o complexo eólico de Osório, considerado um dos mais 

importantes do país. O Atlas também traz um levantamento offshore de 3 lagoas do 

estado (Ver informações do capítulo 2.13.6.1). A Tabela 2.10 mostra o potencial eólico 

do Rio Grande do Sul (ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2002).  

  

 

Tabela 2.10 – Potencial eólico do estado do RS (2002) nas alturas de 50, 75 e 100 m. 

 

Fonte: ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DO RIO GRANDE DO SUL, 2002. 
 

Em 2014, aproximadamente 12 anos após o lançamento do primeiro atlas, um 

segundo atlas eólico do Rio Grande do Sul foi lançado. O novo Atlas eólico do Rio 

Grande do Sul é resultado de uma parceria entre a Agência Gaúcha de Desenvolvimento 

e Promoção do Investimento (AGDI) e a Eletrosul. Além dos dados da Eletrosul e do 
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atlas de 2002, foram utilizados pela Camargo Schubert informações fornecidas por 

outras 21 empresas do setor.  

Medições realizadas em 70 torres evidenciaram que, com ventos maiores ou 

iguais a 7m/s, o potencial gaúcho é de 102,3 GW à altura de 100 metros e de 245,3 GW 

extrapolado para a altura de 150 metros. As regiões mais promissoras são Sudoeste, 

com 43,20 GW, e Sudeste, com 37,99 GW. Sobressaem-se municípios como Santa 

Vitória do Palmar (9,99 GW), Uruguaiana (7,24) e Alegrete (7,05). A resolução final de 

mapeamento, de 200 metros x 200 metros, significa um nível de detalhamento 25 vezes 

superior ao apresentado. A Tabela 2.11 traz o potencial eólico do Rio Grande do Sul 

visto no Atlas eólico de 2014 (ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DO RIO GRANDE 

DO SUL, 2014). 

 

 

Tabela 2.11 – Potencial eólico do estado do RS (2014) nas alturas de 100 e 150 m. 

 

Fonte: ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DO RIO GRANDE DO SUL, 2014. 
 

Assim como o atlas eólico de 2002, o novo atlas traz a inclusão de áreas offshore 

(sobre o mar), com dados da plataforma continental gaúcha (ver informações do 

capítulo 2.13.6.1). 

 

 

2.13.7 O Atlas Eólico da Bahia 

 

No mesmo ano de publicação do atlas eólico do Rio Grande do Sul, em 2002, é 

publicado o Atlas eólico da Bahia, por iniciativa da COELBA (Companhia de 
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Eletricidade do Estado da Bahia) com o programa de medições iniciado no ano de 1994 

em 26 locais específicos do estado utilizando torres de 20 e 30 metros de altura com 

registro de dados em intervalos de 10 minutos (em alguns casos específicos foram 

aproveitadas torres de telecomunicações).  

O Atlas baiano apresenta um potencial de 5,6 GW, o que possibilita uma geração 

de 12,32 TWh/ano para ventos a partir de 7 m/s a uma altura de 50 m, considerando o 

percentual de 0,45, o que equivale a uma área útil de 2373 Km2. Partindo da altura de 50 

m para 70 m, logicamente ocorre uma melhora substancial no potencial, mais que 

duplicando-o ao alcançar 14,46 GW, gerando 31,90 TWh/ano em apenas 1% do 

território baiano (6.067 Km2).  

As áreas elevadas das Chapadas aparecem como as mais significativas para o 

aproveitamento eólico. A Tabela 2.12 mostra as características do vento, para as alturas 

de 50 e 70 m (ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DA BAHIA, 2002). 

Tabela 2.12 – Estimativa do Potencial Eólico na Bahia publicado em 2002. 

 

Fonte: ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DA BAHIA, 2002. 
 

Em 2013, cerca de 10 anos após o lançamento do primeiro atlas, um segundo 

atlas eólico da Bahia foi lançado, fruto da parceria entre as secretarias estaduais de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e de Infraestrutura (Seinfra) com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial/Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia 

(Senai/Cimatec).  

O potencial eólico da Bahia foi elaborado a partir de simulações computacionais 

e dados de ventos medidos em diversas localidades do estado, obtidos por meio de 

parcerias do governo baiano com 14 empreendedores do setor de energias renováveis. 

 Os resultados da integração cumulativa indicam que a Bahia possui um 

potencial eólico de grande magnitude, com capacidade instalável onshore estimada em 

70 GW a 100 m de altura, em locais com velocidades médias superiores a 7,0 m/s, os 
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quais corresponderiam a uma produção energética estimada em 273 TWh/ano. A Tabela 

2.13 mostra os valores do potencial eólico medidos para as quatro alturas consideradas 

(ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DA BAHIA, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.13 – Estimativa do potencial eólico baiano para as alturas de 80, 100, 120 e 

150 m. 
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Fonte: ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DA BAHIA, 2013. 
 

Neste Atlas eólico da Bahia há também um levantamento offshore sob o mar 

territorial baiano (Ver informações do capítulo 2.13.6.1).  

  

 

2.13.8 O Atlas Eólico do Rio de Janeiro 

 

O Atlas eólico do estado do Rio de Janeiro foi lançado em 2003 pelo Governo 

estadual carioca com suporte e gerenciamento da SFE (Sociedade Fluminense de 

Energia) da Eletrobolt e elaboração da Camargo Schubert. É importante citar que houve 

colaboração fundamental das empresas SIIF Énergies do Brasil, Gamesa Energia Brasil 
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e SeaWest do Brasil, no que se refere a obtenção de dados anemométricos em torres 

altas e locais representativos.   

Os mapas foram georreferenciados na resolução horizontal de 200 m x 200 m. 

Como vários outros mapas estaduais brasileiros, o carioca também é apresentado em 

escalas temáticas com 256 níveis de cores, que estão sobrepostos a malha viária, os 

centros urbanos, o sistema elétrico estadual e as áreas com restrições ambientais.  

O estudo considerou uma taxa de ocupação média de 1.5 MW/km2, o que 

equivale a aproximadamente 20% do realizável por parques eólicos em terrenos planos 

e sem restrições do uso. Foram computadas áreas com velocidades médias anuais a 

partir de 5.5m/s, em intervalos de 0,5 m/s e as áreas abrangidas pelas principais lagoas, 

rios, represas e mares foram excluídas para o cálculo de potencial de geração em terra 

onshore.  

O levantamento destaca o litoral norte fluminense, na região dos lagos, Cabo 

Frio e Búzios, e também na região serrana, polígono Piraí-Vassouras- Petrópolis, como 

tendo os ventos médios anuais mais intensos do estado. O Litoral Norte Fluminense 

apresenta as maiores variações das médias diurnas anuais e, na região serrana, o vento 

tende a apresentar maiores velocidades no início da manhã.  

O regime dos ventos cariocas é tipicamente de alta sazonalidade, com ventos 

mais intensos nos meses de Setembro a Novembro e mais suaves nos meses de Abril a 

Junho. O Atlas carioca indica um potencial estimado de 0,75 GW, 1,52 GW e 2,81 GW, 

para áreas com ventos a partir de 7 m/s, nas alturas de 50, 75 e 100 m, respectivamente, 

conforme visto na Tabela 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.14 – Estimativa do potencial eólico do Rio de Janeiro (2003). 
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 Fonte: ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DO RIO DE JANEIRO, 2003. 
 

Há ainda, no Atlas do Rio de Janeiro, um breve levantamento do potencial sobre 

as áreas das 2 principais lagoas do estado: a Lagoa de Araruama e Lagoa Feia (Ver 

informações do capítulo 2.13.6.1). (ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DO RIO DE 

JANEIRO, 2003). 

 

 

2.14.3 O Atlas Eólico do Paraná 

 

A primeira versão do Mapa do Potencial Eólico do Estado do Paraná foi 

publicada em 1999, como resultado do Projeto “Ventar”, desenvolvido pela COPEL 

desde 1994. A campanha de medições de vento utilizou 25 torres, na maioria postes de 

concreto, objetivando reduzir custos, com alturas de 18-20 metros, e um modelo 

computacional de simulação do vento na camada-limite atmosférica dotado  de  recursos  

de geoprocessamento (GIS).  

Esse mapa foi um marco no conhecimento dos recursos eólicos no Brasil. 

Muitos outros mapeamentos de potencial eólico foram produzidos usando metodologia 

similar. A partir de 2003, como parte de um projeto da ANEEL - Agência Nacional de 

Energia Elétrica, iniciou-se uma nova campanha de medições de vento, conduzida pela 

COPEL-LACTEC-Camargo Schubert utilizando equipamentos calibrados e 
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comissionados de acordo com os atuais padrões e procedimentos da indústria eólica 

mundial. Torres treliçadas de 50 e 100 metros de altura foram instaladas nas áreas 

potencialmente mais promissoras para aproveitamento eólico.  

Tais locais foram criteriosamente selecionados a partir do mapa eólico de 1999, 

de mapeamentos preliminares e inspeções em campo.  A partir das medições validadas, 

que cobriram, no mínimo, um ciclo climatológico completo, além de uma recente base 

de dados topográficos, de imagens de satélite atualizadas e de amostragens em campo, 

foram elaborados modelos de terreno mais detalhados (relevo e rugosidade), levando ao 

desenvolvimento de um novo mapeamento de potencial eólico mais preciso e com 

melhor resolução que o de 1999.  

Fruto deste trabalho foi o novo altas eólico do Paraná, publicado em 2007, 

indicando que a potência instalada pode chegar a 3.375 MW para ventos entre 7,0 m/s e 

7,5 m/s a 100m de altura, o equivalente a quase 5 grupos geradores de Itaipu (O estado 

do Paraná é conhecido por ter em seu território a parte brasileira da Usina de Itaipu).  

As regiões de maior potencial eólico foram as cidades do sul, centro-sul e centro 

do Paraná, como Palmas, Guarapuava e Tibagi. Áreas em Londrina, Maringá, Cascavel 

e na Serra do Mar também foram citadas com bom potencial para geração eólica. A 

Tabela 2.15 mostra o potencial de geração eólica do estado do Paraná, para a altura de 

50, 75 e 100m (ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DO PARANÁ, 2007). 

 

Tabela 2.15 – Estimativa do potencial eólico do Paraná 2009. 

 

Fonte: ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DO PARANÁ, 2007. 
 
2.13.10 O Atlas Eólico do Estado de Alagoas 
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Em Janeiro de 2009 o estado de Alagoas lançou seu Atlas eólico, elaborado 

através de um convênio entre a Eletrobrás, o Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento (Lactec) e a Universidade Federal de Alagoas (UFAL).  

O programa de medições ocorreu no período de 2007-2008 através de 6 torres 

(quatro  torres a 50 metros e duas torres a 100 metros de altura) instaladas nas cidades 

de  Maragogi, Roteiro, Feliz Deserto, Girau do Ponciano, Palmeira dos Indios e Água 

Branca. Para locais com velocidades acima de 7 m/s é informado, de acordo com o 

Atlas alagoano, uma produção anual de 458 GWh, 822GWh e 1.340GWh, nas alturas de 

50m, 75m e 100m.  

Tais valores representam, respectivamente, 22%, 39% e 64% do consumo de 

energia elétrica do Estado, tomando como referência o ano de 2006. As áreas mais 

propícias para o aproveitamento eólico estão localizadas: (a) nas Dunas de Piaçabuçu 

(com velocidades médias em torno de 7 m/s, a 75m de altura), (b) em Carneiros, 

Senador Rui Palmeira e Giral do Ponciano (no sertão, com velocidade média anual 

chegando a 7 m/s.  

Atinge-se 8 m/s no topo dos morros, a 75m de altura, a instalação de um parque 

eólico entretanto, se torna relativamente inviável devido a fatores de infraestrutura) , (c) 

nas Serras de Água Branca e Mata Grande (no Oeste do estado, com velocidades médias 

anuais ao redor de 7m/s, a 75m de altura, podendo chegar a 8 m/s nos pontos mais 

elevados. O potencial do estado é de 336 MW a 75 m de altura, conforme visto na 

Tabela 2.16 (ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DE ALAGOAS, 2008). 

Tabela 2.16 – Estimativa do potencial eólico de Alagoas 2008. 

 

Fonte: ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DE ALAGOAS, 2008. 
2.13.11 O Atlas Eólico do Estado de Espírito Santo 
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O estado do Espírito Santo lançou seu Atlas eólico em 2009. Produzido 

conjuntamente pela Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito 

Santo (Aspe), Secretaria de Desenvolvimento, Escelsa Energias do Brasil e Camargo 

Schubert Engenharia Eólica, o Atlas informa um potencial eólico estimado de 0,53 GW, 

1,79 GW e 4,06 GW, para áreas com ventos iguais ou superiores a 6,5 m/s, nas alturas 

de 50 m, 75 m e 100 m, respectivamente, conforme visto na Tabela 2.17.  

Uma particularidade do Atlas capixaba é que ele contém o primeiro estudo sobre 

o potencial eólico offshore em mar brasileiro (Ver informações do capítulo 2.13.6.1).  

 

Tabela 2.17– Características do potencial eólico onshore do litoral do Estado do 

Espírito Santo. 

 

Fonte: ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DO ESPÍRITO SANTO, 2009. 
 

Na construção dos mapas foram utilizados modelos digitais de terrenos na 

resolução horizontal de 200m x 200 m, obtidos pelo software WindMap, que usa o 

resultado do modelamento de mesoescala MASS, juntamente com modelos digitais do 

terreno e dados anemométricos. O Mapeamento usou 5 torres anemométricas por um 
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período de 16 meses em locais especialmente escolhidos.  

O Atlas fez uso da versão 4, lançada em agosto de 2008, do SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission), cuja resolução é de 200 m x 200 m, 25 vezes superior ao 

Atlas do Potencial Brasileiro de 2001 (resolução de 1000 m x 1000 m). O Atlas destaca 

três locais como promissores: Linhares, Pres. Kennedy e Marataízes. O pequeno estado 

importa 67% da energia que consome e 60% de sua capacidade de geração é de fonte 

térmica, quadro diferente do restante do país (ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DO 

ESPÍRITO SANTO, 2009).    

 

 

2.13.12 O Atlas Eólico do Estado de Minas Gerais 

 

Em 7 de maio de 2010 o Estado de Minas Gerais publicou seu Atlas eólico. 

Elaborado pela CEMIG a um custo de 2 milhões de reais, o documento mostra um 

potencial de 40 GW a uma altura de 100 m acima do solo.  

De acordo com o Atlas, a melhor região está localizada ao longo da Serra do 

espinhaço e do Cipó (a norte de Belo Horizonte), seguida pela área do Triângulo 

Mineiro. As medições também mostraram que o regime de ventos predominante é 

aquele em que a velocidade média durante o dia é superior à média noturna. Em 

chapadas, entretanto, demonstrou-se um regime predominante inverso. 

Majoritariamente, o estado tem ventos mais intensos na primavera e no inverno.  

O Atlas mineiro também usou o modelo SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission), presente também no Atlas do estado do Espírito Santo. O modelo de 

rugosidade foi elaborado a partir de imagens de um satélite da NASA, o Landsat 7. O 

potencial eólico de MG foi calculado a partir da integração dos mapas de velocidades 

médias anuais. A Tabela 2.18 mostra o potencial de geração eólico em Minas Gerais, 

para a altura de 50, 75 e 100 m.  

Médias anuais com valores a partir de 6 m/s já podem ser úteis para um 

empreendimento eólico. Os resultados indicados pela integração cumulativa mostram 

um potencial eólico estimado de 10,6 GW (em 50 m), 24,7 GW (em 75 m) e 39,0 GW 

(em 100 m), para áreas com ventos a partir de 7 m/s. Para áreas com velocidades médias 

anuais entre 7 e 7,5 m/s,  o fator de capacidade médio estimado alcança 0,25 na altura 

de 75 (ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DE MINAS GERAIS, 2010).   

Tabela 2.18 – Potencial de Geração Eólica no Estado de Minas Gerais. 
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Fonte: ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO DE MINAS GERAIS, 2010. 
 

 

2.14 A ENERGIA EÓLICA OFFSHORE 

 

O termo eólico offshore se refere à produção de energia elétrica a  partir  de  

turbinas  instaladas  sob uma superfície aquática. A opção offshore começou  há cerca  

de  uma  década  após  o início  onshore. Boa parte da energia eólica offshore se 

encontra na Europa. Uma das principais regiões de investimento em eólicas offshore 

que se tem consolidada é o Mar do Norte (Grã Bretanha, Noruega, Dinamarca), além 

dos litorais da Bélgica, França, Suécia e Alemanha. Projeções otimistas indicam um 

potencial de 80 GW instalados por volta de 2020, sendo 75% deste valor localizado na 

Europa (CERNE, 2014).  

     

 

 

 

 

2.14.1 Histórico - de Honnef a Block Island  
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As primeiras ideais sobre o uso de turbinas eólicas offshore foram propostas pelo 

engenheiro Hermann Honnef na Alemanha em 1932 (Ver Figura 2.20). Honnef 

desenvolveu o conceito de grandes turbinas eólicas, buscando uma geração elétrica em 

grande escala, em combinação com a geração das usinas tradicionais e a um preço 

econômico (PINTO, 2013).  

 

Figura 2.20 – Modelo da Turbina Eólica Offshore de Hermann Honnef.   

 

Disponível em: http://www.heiner-doerner-windenergie.de/win11.gif 
 

A primeira turbina eólica offshore entrou em operação em 1990, na Suécia, 

seguido do parque eólico offshore de Vindeby em 1991, numa área de águas com 

profundidades de 2 a 6 metros, na costa da Dinamarca, perto da cidade de Vindeby, de 

1,5 a 3  km da costa, com 11 geradores de 450 MW. O primeiro parque eólico com mais 

de 100 MW foi instalado em 2002, Horns Hev, localizado entre 14 e 17 km da costa da 

Dinamarca e instalado em águas de 6 a 14 m de profundidade, com 160 MW 

(BEURSKENS, 2011).  

Em dezembro de 2016 entrou em operação o primeiro parque eólico offshore dos 

Estados Unidos, o parque de Block island, composto por 5 turbinas de 6 MW  (modelo 

Haliade  150) fabricada pela Alstom, adquirida pela GE Energy posteriormente (Ver 

Figura 2.21). O parque offshore de Block Island se encontra a 6,1 km da costa de Rhode 
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Island, na região da New England, nordeste dos Estados Unidos. O projeto de cerca de $ 

300 milhões foi projetado e desenvolvido pela DeepWater Wind para alimentar  17 mil 

residências de Rhode Island (DEEPWATER, 2017).     

 

Figura 2.21 – Block Island, o primeiro parque eólico offshore dos Estados Unidos. 

  

Disponível em: http://awea.files.cms-plus.com/Block%20Island%20Wind%20Farm%20array.jpg 
 
 
 
 
2.13.3 Características Principais - Vantagens e Desvantagens 

 

A construção e a manutenção de um parque eólico offshore têm custo superior 

ao de um parque onshore. O acréscimo ocorre devido a um maior custo na infraestrutura 

deste tipo turbina, fundação e dos cabos usados na transmissão. Por suas dimensões e 

maiores velocidades do vento, geralmente as turbinas eólicas offshore geram mais 

energia  do que as turbinas eólicas  onshore. (GAO, 2015). Apesar de apresentar 



 

 

algumas desvantagens, pelo alto custo de instalação e manutenção, além da poluição 

visual, no caso das eólicas instaladas próximas à costa, há uma série de vantagens 

altamente compensatórias. 

turbinas eólicas offshore (CINTRA, 2017).

 

Tabela 2.19 – Vantagens e desvantagens das turbinas eólicas 

Fonte: CINTRA, 2017 
 
 

2.13.4 A Potência Instalada

 
A Europa é o continente líder no setor, com a maioria dos empreendimentos 

localizados no mar do Norte. 
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Suécia 1,4%. Outros mercados, incluindo a Finlândia, Irlanda, Espanha, Japão, Coréia 
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do Sul, EUA e Noruega fazem o equilíbrio do mercado.  

O primeiro parque eólico offshore dos EUA entrou em operação em 2016, 

havendo ainda um impulso renovado na China e um programa ambicioso em Taiwan. 

No entanto, a grande história em 2016 foi a redução dramática dos preços do vento 

offshore. Os parques eólicos offshore  Borssele 1 e 2 foram viabilizados com preço de 

€72/MWh. Em novembro de 2016, o lance vencedor na eólica Krieger’s Flag, na 

Dinamarca, chegou ao preço de € 49,90/MWh.  

Em Dezembro de 2016 foi a vez de Borssele 3 e 4, cujo lance vencedor foi de € 

54,5/ MWh. Uma situação inédita onde temos a estranha situação em que, pelo menos 

por enquanto, em algumas circunstâncias, offshore é mais barato do que onshore.  Os 

motivos são muitos: o amadurecimento da indústria, a melhoria e amadurecimento da 

tecnologia e sua gestão, a crescente confiança dos investidores e a introdução e 

implantação de uma nova geração de 6-8 MW.  

A Figura 2.22 mostra a potência instalada eólica offshore global e a Figura 2.23 

indica o ranking mundial por países, com valores cumulativos de 2015 e 2016 (GWEC, 

2017). 

 

Figura 2.22 – Potência instalada eólica offshore. 

 

Fonte: GWEC, 2017. 

 

 

Figura 2.23 – Potência instalada eólica offshore por países (Cumulativos aos anos de 
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2015 e 2016). 

 

Fonte: GWEC, 2017. 

 

Na Europa 1,558 GW foram conectados à rede em 2016. Este valor foi 48% 

menor do que em 2015.  Em 2016, no continente europeu, foram conectados à rede 338 

novas turbinas eólicas offshore de 6 parques eólicos, chegando ao fim daquele ano com 

um total instalado de 12,631 GW a partir de 3.589 turbinas eólicas conectadas à rede em 

10 países.  

Em 2016, na Europa, a potência instalada média das turbinas eólicas offshore 

instaladas foi de 4,8 MW, o que representa um aumento de 15% em relação a 2015 e, 

pela primeira vez,  as primeiras  turbinas offshore de 8 MW foram conectadas à rede. 

No ano de 2016, a profundidade aquática média dos parques eólicos offshore 

(parcialmente concluídos em 2016) europeus foi de 29 m e a distância média para a 

costa foi de 44 km (WINDEUROPE, 2017).  

 

A Figura 2.24 mostra a evolução da capacidade instalada eólica onshore e 

offshore na Europa de 2005 a 2016.  

 

Figura 2.24 – Evolução da capacidade instalada eólica na Europa (2005 a 2016). 
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Fonte: WINDEUROPE, 2017. 
 
 

A Figura 2.25 mostra a evolução da capacidade cumulativa da energia eólica 

onshore e offshore na Europa, de 2005 a 2016, indicando que o continente chega a um 

total de 153,7 GW ao fim de 2016. 

 

Figura 2.25 – Crescimento cumulativo da energia eólica na Europa (2005 a 

2016). 

 

  Fonte: WINDEUROPE, 2017. 

 

Em 2016, na Europa, os investimentos em energia eólica representaram 86% do 
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novo financiamento de energia limpa, um valor superior ao de 67% registrado no ano 

anterior. Os projetos eólicos offshore sozinhos foram responsáveis por mais da metade 

da atividade de investimento no setor de renováveis, como mostrado na Figura 2.26. 

 

Figura 2.26 – Investimentos em energias limpas na Europa em 2016.    

 

Fonte: WINDEUROPE, 2017. 

 

Com 630 MW, o maior parque eólico offshore do mundo se chama London 

Array, inaugurado em 2013 no mar do Norte, Reino Unido, sendo composto por 175 

turbinas 3.6-129 de 3, 6 MW, fabricadas pela Siemens e instaladas a 20 km da costa 

numa profundidade de 25 m.  

O parque tem duas subestações offshore conectadas a uma subestação onshore 

através de 4 cabos submarinos de 150 kV, num total de 220 km. London Array é de 

propriedade de 4 empresas,  com a E.On sendo a acionista majoritária, com 30% do 

parque, seguida pelas Dong Energy e pela  Caisse, cada uma detendo 25% e, por fim a 

Masdar que  tem 20% do projeto (LONDON ARRAY, 2017). 

Com 600 MW, o parque eólico offshore Gimini é atualmente o segundo maior 

parque eólico offshore do planeta. Instalado a 85 km da costa holandesa e composto por 

150 turbinas de 4 MW fabricadas pela Siemens, ficou completamente inaugurado em 
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abril de 2017, apesar de todas as 150 turbinas já operavam desde outubro de 2016.  

A conclusão completa marca apenas o final oficial da construção, significando 

que todos os termos necessários para satisfazer os credores do projeto foram alcançados. 

O parque é de propriedade de quatro empresas: Northland Power (60%), da Siemens 

Financial Services (20%), da Van Oord Dredging e Marine Contractors BV (10%) e da 

N.V. HVC (10%) (FROESE, 2017). 

A maior turbina eólica offshore do planeta é a V164-8 MW, com capacidade 

instalada de 8 MW (inicialmente lançada em 2011 com uma potência de 7 MW) e 

fabricada pela dinamarquesa Vestas.  

Um protótipo da turbina foi instalado na Dinamarca em 2014 e as primeiras 

unidades comerciais foram instaladas em 2016 no parque britânico de Burbo Bank. A 

V164-8 tem seu cubo a uma altura aproximada de 105 m e as pás de 80m de 

comprimento podendo alcançar uma altura máxima de 187 m. A nacele tem 24 m de 

comprimento, 7.5 de altura e pesa aproximadamente 390 toneladas (MHI, 2014). 

Projetos de turbinas ainda maiores em capacidade estão em andamento.  

A maior turbina onshore do mundo é a Enercon E-126, com capacidade 

instalada de 7,58 MW, um pouco abaixo dos 8 MW da  Vestas 164-8, o que torna 

atualmente esta a maior turbina em capacidade instalada do planeta (ENERCON, 2017). 

 

 

2.13.4 As Fundações das Turbinas Eólicas Offshore 

 

O tipo de fundação usada em uma turbina offshore dependerá da profundidade 

do local de sua torre, que geralmente varia entre 30 a 80 m. A Figura 2.27 mostra os 

tipos de fundação offshore comumente usadas: Gravitacional, Monopilar, Tripod, Tripé, 

Jacket  e Flutuante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27 – Tipos de Fundação de turbinas eólicas offshore 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
A fundação  offshore mais  comum  é  a  monopilar,  composta  por  tubos  de  

aço  na  faixa  de  2,5  a  4,5  m  de diâmetro para uma profundidade limite de 30 m, 

com uso dependente do tipo de solo no fundo das águas. A fundação gravitacional é a 

segunda mais utilizada, com uma base larga, entre 12 a 18 m de diâmetro, pesando na 

faixa de 500 a 1000 toneladas, e uso em baixas profundidades, usadas para 

profundidades de até 25 m.  

Tanto a fundação em tripé como a jacket são caracterizadas por terem seu uso 

em águas profundas.  A fundação jacket  possui  três  ou  mais  bases  e  é  comumente 

usada na  indústria offshore  do  petróleo  e  gás. Algumas companhias estão 

desenvolvendo turbinas flutuantes que podem operar na faixa de 100-400 m de 

profundidade. A fundação representa cerca de 25% do investimento total do parque 

(PINTO, 2013). 

 

 

2.13.5 A Conexão com a Rede e Sistemas de Transmissão HVAC e HDV 

 

O nível de tensão de um parque offshore varia na faixa entre 30 kV e 36 kV. No 

caso de parques eólicos onshore, a conexão é tipicamente em corrente alternada. No 

caso offshore, a transmissão de energia poderá ser tanto em CA (corrente alternada) 

como em CC (corrente contínua). Basicamente, há duas tecnologias de transmissão de 

energia elétrica para sistemas offshore: a) HVAC (“High Voltage AC Transmission” – 

Sistemas de transmissão em alta tensão em corrente alternada) e b) HVDC (“High 
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Voltage DC Transmission” – Sistemas de transmissão em alta tensão em corrente 

contínua. No caso HVAC temos um cabo submarino com três condutores e duas 

subestações: uma offshore e outra  onshore.  

O principal tipo de cabo usado na transmissão de grande volume de energia em 

AC é o cabo XLPE. Eles podem suportar 90 °C em regime contínuo e 250 °C numa 

faixa de 0,2 a 5,0 segundo em regime de curto-circuito. Alguns desses cabos podem ser 

construídos para tensões de até 245 kV, com uma potência nominal de 500 MW. Ao 

cabo trifásico é adicionado um cabo de fibra ótica, que permitirá a comunicação entre o 

parque offshore e o  centro  de  controle/manutenção,  instalado  onshore (PINTO, 

2013).  

HVAC é a opção escolhida na maioria dos projetos em distâncias relativamente 

curtas próximas à costa. Os cabos de transmissão em HVAC possuem limitações: eles 

demandam uma alta potência reativa. Para aplicações offshore, a opção HDVC se torna 

uma solução mais atraente, em termos de investimento e do custo operacional, a medida 

que a distância da costa aumenta - o ponto limite (Break-Even) pode varia entre 60 -100 

Km (HOSSAIN, 2014). A Tabela 2.20 apresenta as principais vantagens e desvantagens 

do sistema HVAC. 

Tabela 2.20 – Vantagens e Desvantagens dos Sistemas HVAC. 

SISTEMAS HVAC 

Vantagens - Custo reduzido (Não precisa de conversores de potência nas 

subestações). 

- Até distancias de 50 km apresenta menor perda de potência na 

transmissão offshore-onshore. 

- Tecnologia dominada há anos e mais implantada nos parques eólicos 

offshore.  

Desvantagens  - Gera elevado valor de potência reativa. 

- Há um aumento nas perdas elétricas à medida que aumentam a 

potência do parque e a sua distância da costa. 

Fonte: MACHADO, 2014. 

 
 O sistema HVAC tem limites de capacidade de transmissão de potência. A 

produção de grande quantidade de potência reativa pode ser considerada o fator 

limitante  principal  para  o  uso  de  cabos  HVAC  em  sistemas  de transmissão de 
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longas distâncias. A transmissão da energia elétrica em corrente contínua (CC) é 

geralmente mais econômica com o aumento das distâncias envolvidas.  

Projetos de instalações localizadas distantes da costa exigem grandes 

investimentos e constituem maiores ricos econômicos.  Assim, é importante que se 

tenha um estudo detalhado das alternativas técnicas e financeiras antes  de  o  projeto  

ser  comissionado. HVDC é o sistema usado geralmente quando se tem um parque 

eólico a uma maior distância da costa.  

O uso dessa tecnologia envolve maiores custos com o equipamento, a instalação 

e a manutenção. A Tabela 2.21 apresenta as principais vantagens e desvantagens do 

sistema HVDC (HOSSAIN, 2014).   

 

Tabela 2.21 – Vantagens e Desvantagens dos Sistemas HVDC. 

SISTEMAS HVDC 

Vantagens - Podem ser usados para grandes distâncias e transportar grande 

quantidade de potência. 

- Pode haver frequências diferentes (50 hz e 60 hz) na interligação 

entre as duas redes. 

- Pode-se ter o controle de potência ativa do parque. 

Desvantagens  - Em caso de colapso do sistema, não contribuem para a restauração  

do serviço. 

 - Os conversores geram harmônicos de corrente, sendo necessários 

filtros para a atenuação. 

Fonte: MACHADO, 2014. 

  
A fim de abrigar o transformador offshore, estações offshore devem ser 

construídas. Essas subestações são alocadas em plataformas offshore complexas e de 

custo elevado. A plataforma tem de ser projetada de tal forma que não apenas 

proporcione espaço para todos os equipamentos a serem instalados como também 

facilite a proximidade com tais componentes em caso de manutenção.  

A elevação de tensão reduz consideravelmente a quantidade de circuitos, que no 

caso são os cabos submarinos entre a subestação offshore e a terra. A Figura 2.28 

mostra a subestação offshore de Lillgrund, operado pela Vatenfall, cujo transformador 

converte a tensão de 33 kV para uma tensão de transmissão de 138 kV (PINTO, 2013). 
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Figura 2.28 – Subestação Offshore do parque de Lillgrund, na Suécia. 

 

Fonte: Siemens 

                  

 

2.13.7 A Energia Eólica Offshore no Brasil 

 
O Brasil ainda não possui parques eólicos offshore.  O país tem dimensões 

continentais, uma plataforma continental imensa, sendo um bom ambiente para a 

produção eólica offshore. Para se ter uma ideia, enquanto o Reino Unido luta para ter 

uma capacidade de geração eólica instalada em ambiente marítimo de 40 GW, no 

Brasil, somente nas regiões Sul – Sudeste, este potencial é de 215 GW, na faixa entre 0 

e 100 metros de profundidade. Esta medida foi tomada a 10 metros de altura, mas 

considerando-se que a altura de um rotor de uma turbina eólica é de cerca de 80 metros, 

este potencial pode aumentar (CINTRA, 2017).  

A não exploração ainda do recurso eólico offshore brasileiro para a geração de 

eletricidade pode em parte ser devido a não exploração de todo o potencial eólico 

nacional onshore continental, apesar de uma realidade não ser fator decisivo para a 

outra.  Realmente, ainda não se esgotou o uso de boas áreas para a geração eólica 

onshore no Brasil.  

Outro fator de importância a ser levado em conta na instalação de turbinas 

eólicas offshore é a questão do alto investimento envolvido, considerado este superior 

ao equivalente onshore. Entretanto, embora o potencial continental no Brasil seja 
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consideravelmente grande, apenas uma pequena parcela poderia ser utilizada 

adequadamente, devido ao relevo, ocupação da terra e impactos ambientais.  

Já sobre o oceano, os ventos não encontram barreiras naturais, não há relevante 

restrição de área e os  impactos ambientais  são  minimizados. É necessário dizer ainda 

que, mesmo a maior economia do planeta, os Estados Unidos, só instalaram o seu 

primeiro parque eólico (Block Island, com 30 MW em potência instalada partir de 5 

turbinas de 6 MW) ao final de 2016, vários anos depois que os primeiros parques 

eólicos onshore foram instalados no país. 

No Brasil, tem-se conhecimento do projeto eólico offshore Asa Branca. O 

parque offshore proposto seria composto na fase inicial por uma primeira usina de 200 a 

400 MW, instalado na costa do estado do Ceará. Numa segunda fase seria instalado 9 

módulos (cada um com 1 GW), podendo chegar a 10,4 GW, a 7 km da costa.  

Quanto a questões legais, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) pode 

ser a instituição que autoriza este tipo de empreendimento O litoral brasileiro tem cerca 

de 9.650 km e o país possui em torno de 3,6 milhões  de  km²  na  sua  ZEE -  Zona 

Econômica  Exclusiva (PINTO, 2017). 

 

 

2.13.7.1 Recurso Eólico Brasileiro – Os Atlas Eólicos Offshore  

 

Já há estudos sobre o recurso eólico presente na costa do Brasil. Em 2008, um 

estudo mostrou que o potencial nas regiões Sul-Sudeste do Brasil entre 0 e  100  m  de  

profundidade  é  de  cerca  de  215 GW e de 102 GW entre as profundidades de 0 a 50 

m. Este estudo usou  o sensoriamento remoto  como  uma  boa ferramenta  prática   para  

analisar o  potencial  eólico offshore de  grandes áreas, indicando melhores condições 

entre as latitudes 28°S (Garopaba/SC) e 30°S  (Sul do Estado do RS). O resultado 

sugere que há um grande potencial energético no campo de ventos offshore na margem 

brasileira (PIMENTA, 2008).  

Em 2011 foi publicado um estudo inédito mostrando uma análise preliminar do 

potencial eólico offshore ao longo de toda a margem do Brasil, informando que 

possivelmente há um grande potencial energético ainda não completamente mensurado 

e que  pode  ser  um  dos  pilares  para  o desenvolvimento  sustentável  da  sociedade 

brasileira.  
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Foram identificadas 3 regiões com uma alta magnitude de ventos, nas costas dos 

estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. A Tabela 2.22 traz os valores do potencial medido pelo estudo, cujos dados 

foram obtidos pelo satélite  QuikSCAT  entre  agosto  de  1999  e  dezembro  de  2009.  

 

Tabela 2.22 – Potencial de Geração de energia eólica no Litoral Brasileiro. 

 
Fonte: ORTIZ, 2011. 

 

No estudo foi utilizada uma turbina Areva Wind M5000, de 5MW (ver Tabela 

2.23). Os valores obtidos pelo satélite são referentes a uma altitude de 10 m acima do 

nível do mar. Sabe-se, porém que, para o caso em questão são importantes os dados a 

uma altitude próxima ao rotor da turbina. Foi feita então um cálculo de extrapolação.  

 

Tabela 2.23 – Características técnicas da Turbina Eólica Areva Wind M5000. 

 
Fonte: ORTIZ, 2011. 
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Da análise dos valores vistos na Tabela 2.22, temos: (i) Um potencial de 606 

GW para até uma cota batimétrica de 100 m e (b) Um potencial energético na ZEE de 

1.78 GW, valor que é aproximadamente 12x maior do que o potencial da área 

continental onshore (ORTIZ, 2011).   

Apesar da predominância da medição ser onshore, dos Atlas eólicos estaduais 

brasileiros, 5 deles trazem levantamentos eólicos offshore: Rio de Janeiro (2003), 

Espírito Santo (2009), Rio Grande do Sul (2002 e 2014) e Bahia (2013), como segue:    

 

1) Atlas Eólico do Rio de Janeiro: Publicado em 2003, abrange as áreas das duas 

principais lagoas do Estado: a Lagoa de Araruama e a Lagoa Feia. As duas lagoas juntas 

possuem um potencial de 0,42 GW, 0,42 GW e 0,52 GW, para ventos a partir de  6,5m/s 

nas alturas de  50, 75 e 100 m, respectivamente. A Tabela 2.24 indica os valores das 

medições offshore deste Atlas. 

 

Tabela 2.24 – Medições Offshore do Atlas Eólico do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: ATLAS EÓLICO RIO DE JANEIRO, 2003. 
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2) Atlas Eólico do Espírito Santo: Publicado em 2009, traz medições a 50, 75 e 100 

m, trazendo uma estimativa do potencial eólico sobre o mar do estado, sendo 5 vezes 

superior ao potencial onshore, considerando-se profundidades de até 20m. Uma 

particularidade do Atlas capixaba é que ele contém o primeiro estudo sobre o potencial 

eólico, que foi estimado em 6,6 GW e 6,9 GW, para áreas com ventos iguais ou 

superiores a 6,5 m/s e profundidades menores que 20 metros, nas alturas de 75 m e 100 

m, respectivamente. O potencial é de 4,7 GW em locais com velocidades maiores que 7 

m/s , a 75 m de altura. A Tabela 2.25 indica os valores das medições offshore deste 

Atlas. 

 

Tabela 2.25 – Medições Offshore do Atlas Eólico do Espírito Santo. 

 
Fonte: ATLAS EÓLICO DO ESPÍRITO SANTO, 2009. 

 
 

3) Atlas Eólico do Rio Grande do Sul: Foi publicado em 2002 e traz medições entre 

os anos 2000 e 2002, realizadas a partir de 21 torres com resolução 1 km x 1 km. No 

litoral, as brisas marinhas intensificam as velocidades de ventos na faixa de 11 da 

manhã até o final da tarde às 18 h, na primavera e estendendo-se pelo verão. O litoral 

gaúcho em 630 Km de extensão de areia e dunas impulsionadas por ventos constantes e 

com alta magnitude. O atlas traz um levantamento offshore de três lagoas: 
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a) Costa da Lagoa dos Patos (265 km de comprimento - 10 mil km2 - de 6 a 7 m de 

profundidade); 

b) Lagoa Mirim (180 km de comprimento - 3750 km2 - de 2 a 6 m de profundidade 

incluindo o Uruguai); 

c)  Lagoa Mangueira (123 km de comprimento – 800 km2 - a área mais rasa entre as 

três) As 3 lagoas juntas possuem um potencial de 18,52 GW, 19,51 GW e 19,74 GW,  

para ventos a partir de 7 m/s nas alturas de  50, 75 e 100 m, respectivamente. A Tabela 

2.26 indica os valores das medições offshore deste Atlas. 

 

Tabela 2.26– Medições Offshore do Atlas Eólico do Rio Grande do Sul de 2012. 

 
Fonte: ATLAS EÓLICO DO RIO GRANDE DO SUL, 2002. 

 

 
4) Atlas Eólico do Rio Grande do Sul: Publicado em 2014, sendo uma atualização do 

atlas originalmente publicado em 2012. Traz medições em alturas que variam de 80 a 

120 m, disponibilizadas por investidores e desenvolvedores em parceria com o governo 

do RS, trazendo um levantamento offshore nas três principais lagoas do estado (Dos 

Patos, Mirim e Mangueira) e sobre o oceano atlântico, na costa do estado. O potencial 

offshore sobre as três lagoas é de 34 GW em locais com velocidades maiores que 7,0 
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m/s e a 100 m de altura. O potencial offshore sobre o oceano é de 80 GW, a 100 m de 

altura e profundidades de até 50m, considerando-se velocidades médias superiores a 7,0 

m/s. A Tabela 2.27 indica os valores das medições offshore deste Atlas. 

 

Tabela 2.27 – Medições Offshore do Atlas Eólico do Rio Grande do Sul de 2014. 

 
Fonte: ATLAS EÓLICO DO RIO GRANDE DO SUL, 2014. 

 

 
5)  Atlas Eólico da Bahia: Publicado em 2013, traz medições sobre o mar territorial 

baiano que foi estimado considerando-se as regiões próximas à costa com profundidade 

entre 10 e 50 metros. A Tabela 2.28 indica os valores das medições offshore deste Atlas. 

 

Tabela 2.28 – Medições Offshore do Atlas Eólico da Bahia. 

 

Fonte: ATLAS EÓLICO DA BAHIA, 2013. 
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2.13.8 A LEGISLAÇÃO BÁSICA ENVOLVIDA E A QUESTÃO DA REGULAÇÃO 

 

A legislação inicial envolvida quando o assunto é o mar vem descrita na 

(Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS - United Nations 

Convention on the Law of the Sea). Trata-se de um tratado multilateral de 1982, da 

ONU, que define conceitos do direito internacional referente a assuntos marítimos, 

como mar territorial, zona econômica exclusiva (ZEE), plataforma continental e outros, 

e estabelece os princípios gerais da exploração dos recursos naturais do mar, como os 

recursos vivos, os do solo e os do subsolo.  

A ZEE consiste em área marítima cuja exploração econômica cabe 

exclusivamente ao Estado da federação a qual pertence. A convenção é válida para a 

maioria dos países, com relação a aspectos relacionados à utilização do ambiente 

marinho para fins econômicos. Na convenção há duas liberdades principais das nações 

que devem ser garantidas, na utilização dos recursos offshore  (BEIRÃO e CELSO, 

2015):  

 

1) A liberdade de navegação (mesmo na faixa do mar territorial, em que vige a 

soberania estatal, há o direito à passagem inocente, que deve ser garantido)  

2)   A liberdade de sobrevoo 

 

A Figura 2.29 mostra os elementos básicos presentes na Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS). 

 

Figura 2.29 – Elementos Básicos da UNCLOS. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 De importância para a instalação de parques eólicos offshore é a delimitação das 

zonas marítimas que se estendem do litoral de um país e os direitos que cada país tem 

em cada zona. De acordo com a UNCLOS, há 4 faixas marítimas com regimes distintos 

(Ver Figura 2.30):  

 

1) Mar Territorial - Que se estende da costa litorânea dos Estados até 12 milhas 

náuticas (22 km); 

2) Zona Contígua - Área entre 12 e 24 milhas náuticas (44 Km); 

3) Zona Econômica Exclusiva (ZEE) - De extensão máxima de 200  milhas  náuticas 

(370 Km)  desde  a as  linhas  de  base; 

4)  Alto-Mar - Conceituado residualmente, que são as águas verdadeiramente 

internacionais. 

 

Figura 2.30 – Faixas marítimas de acordo com a UNCLOS.   

  

Fonte: Elaboração do Autor. 
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A UNCLOS determina que: 

a) Entre 12 e 24 milhas marítimas da costa, a linha de base é definida como a zona 

contígua dentro da qual os países podem aplicar determinadas regulamentações 

relacionadas ao contrabando e à imigração; 

b) A 200 milhas marítimas a partir da linha de base temos a ZEE, dentro da qual o 

estado costeiro tem direitos de exploração exclusiva sobre os recursos naturais;  

c) Dentro das águas territoriais: o estado costeiro tem o direito de estabelecer suas 

próprias leis e regular o uso.  

 

Pelo art. 17 da UNCLOS, a instalação de turbinas eólicas offshore não pode 

impedir a navegação de embarcações estrangeiras. As turbinas eólicas offshore devem 

ser reguladas de modo a: 

a) Não prejudicar atividades de interesse do Estado (tais como a pesca e a 

navegabilidade).  

b)  A  assegurar  a  máxima  segurança  às  embarcações, de modo que  o  Estado pode 

requerer  a  utilização  de  rotas  específicas e  sistemas  de separação de tráfego, durante 

a passagem inocente,  por  vias alternativas, que não adentrem o espaço das fazendas 

eólicas offshore. 

 Além da UNCLOS, em nível nacional é importante citar a Lei Nº 8.617, de 4 de 

Janeiro de 1993, que dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica 

exclusiva e a plataforma continental brasileiros. A Lei 8.617 diz em dois de seus artigos 

que: 

Art. 6º  -   A zona econômica exclusiva brasileira compreende uma faixa que 
se estende das doze às duzentas milhas marítimas, contadas a partir das 
linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial. 
Art. 8 º - Na zona econômica exclusiva, o Brasil, no exercício de sua 
jurisdição, tem o direito exclusivo de regulamentar a investigação científica 
marinha, a proteção e preservação do meio marítimo, bem como a 
CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO e uso de todos os tipos de ilhas artificiais, 
INSTALAÇÕES e ESTRUTURAS (BRASIL, 1993, on-line). 

 
Um estudo do Banco Mundial sobre a regulação da energia eólica offshore em 5 

países revelou que a definição de uma política regulatória eficiente é aspecto 

fundamental para o desenvolvimento do setor.  É relevante a criação de ambiente 

regulatório específico para a instalação & operação de parques offshore, mesmo que 

isso seja resultante da adaptação da regulação existente de outras atividades.  As normas 

sempre devem buscar a simplicidade e a transparência, de modo a obter a confiança dos 
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investidores e interessados.  

O primeiro passo em se pensar na instalação de turbinas eólicas offshore é a 

questão da regulação. A melhor alternativa para os países que não possuem energia 

eólica offshore, mas pretendem tê-la no futuro é elaborar previamente o arcabouço 

regulatório adequado, com  respaldo  na  experiência  de  outros  países.  Uma das 

recomendações básicas quanto as características da regulação eólica offshore é que esta 

regulação não   sofra constantes reformas, pois instabilidades regulatórias  terminam por 

afastar  investidores. Para uma regulação de sucesso, devem-se evitar os erros 

cometidos por outros países e observar os fatores que levaram ao sucesso (WORLD, 

2010).   
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

Devido ao acesso de dados de torres anemométricas ser restrito, se faz 

necessário escolher uma outra  fonte  de  dados  de  vento.  Uma dessas fontes é o 

projeto MERRA (Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications), 

desenvolvido pela NASA (National  Aeronautics and Space Administration) visto como 

uma boa opção,  por estar disponível publicamente. O MERRA tem uma base de dados 

atmosféricos baseados na análise histórica dos ciclos hidrológicos em uma ampla faixa 

de escalas temporais e climáticas (NASA, 2016). Estima-se que  são consideradas mais 

de 4 milhões de medições num intervalo de 6 horas (RIENECKER, 2011).   

Chamada de MERRA-2, uma segunda versão do projeto ficou disponível a partir 

de 2016 e está relacionada com o GEOS DAS (Goddard Earth Observing System Data 

Assimilation System), que é usado para introduzir dados reais em modelos de dados 

meteorológicos, com o intuito de auxiliar as equipes da NASA, com dados a partir dos 

anos de 1980. O conjunto de dados obtidos através do projeto MERRA-2 possui uma 

resolução temporal relativamente alta. Apesar de o conjunto de dados utilizado ser uma 

reanálise e, consequentemente, ter um menor erro associado quando comparado com 

previsões, existem algumas incertezas, mesmo assim (LOPES, 2016).  

A Grade do MERRA-2 tem 576 pontos na direção longitudinal e 361 pontos na  

direção latitudinal  correspondendo a uma resolução de 0,625 ° × 0,5 °, que foram 

computados pelo GEOS-5  (Goddard Earth Observing System Model, Version 5) para 

uma esfera cúbica fornecendo uma resolução de  50km x 50 km (BOSILOVICH, 2016).  

Para fins deste trabalho, a base de dados usada como fonte de entrada dos dados 

da velocidade do vento foi a do projeto MERRA-2, um modelo de mesoescala para 

geração de dados de longo prazo de reanálise global.  

Este modelo é alimentado com dados observacionais espaciais a partir de 

aerossois, e disponibilizados pela NASA pelo projeto GMAO (Global Modeling and 

Assimilation Office). Dados e informações do projeto MERRA-2 estão disponíveis 

online através do MDISC (Modeling and Assimilation Data and Information Services 

Center).   Os dados obtidos por essa fonte ofertam dados de 20 anos com as seguintes 

variáveis:  
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i) Pressão da Superfície  

ii) Temperatura do ar a 2m  

iii) Temperatura do ar a 10m 

iv) Velocidade e Direção do vento a 50 m de altura. 

 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

A sequência de ações descrita abaixo indica as etapas a serem realizadas para se 

obter os valores estimados finais básicos de energia elétrica produzida pelas turbinas 

eólicas offshore escolhidas neste estudo. Esta sequência de ações é mostrada de modo 

simplificado no esquema visto na Figura 3.1 

 

ETAPA 1: Seleção do local, identificando no projeto MERRA-2 a área de estudo 

selecionada (litoral do município de São Miguel do Gostoso/RN); 

  

ETAPA 2: Download dos dados do Merra2 (20 anos de dados do vento); 

 

ETAPA 3: Seleção dos aerogeradores e suas respectivas curvas de potência; 

 

ETAPA 4: Extrapolação vertical da velocidade do vento a 50m para a altura do cubo de 

cada um dos modelos escolhidos de aerogeradores.  Para o cálculo da citada 

extrapolação, pode se usar a lei de potência, dada pela equação 3.1 (FADIGAS, 2011); 
                                                                                                                                                                                                        

                            � =  �F  2G GFH 3I                                                                     (3.1) 

 
ETAPA 5: Determinação da distribuição do vento em cada altura selecionada, com a 

obtenção dos parâmetros K e C, da Distribuição de Weibull; 

 

ETAPA 6: Determinar a Produção Anual de Energia PAE, tomando como base as 

potências produzidas na etapa 3 e a distribuição de frequência de Weibull  f(v) vista na 

etapa 5, através da  equação 3.3, calculando inicialmente a PE (Produção de Energia) 

dada pela equação 3.2; 
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�� = � T 12�3T 8760 YZℎ                            (3.2) 

 
Onde: 

8760 representa o número de horas do ano.  

 

                                                   ��� =  ∑ �� 2]Zℎ/^�_3                          (3.3)                                

 

 
ETAPA 7: Fazer a análise dos aerogeradores escolhidos com base da energia gerada e 

no fator de capacidade calculado, escolher a melhor opção. 

 

Figura 3.1 – Fluxograma do procedimento realizado no estudo do caso desta 

dissertação.  

Fonte: Elaboração do Autor. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 - ESTUDO DE CASO  

 

O objetivo deste estudo é mostrar uma estimativa da produção de energia eólica 

offshore nas proximidades do município de São Miguel do Gostoso, no litoral do estado 

do Rio Grande do Norte, através da instalação de turbinas eólicas offshore. A escolha do 

local foi baseada em 2 fatores relevantes: i) Já haver um ponto de dados do MERRA-2  

disponível próximo ao litoral do município e ii) O município já ter uma infraestrutura de 

de transmissão implantada aliada devido a implantação de parques eólicos onshore.Este 

estudo de caso tomará por base a metodologia apresentada no Capítulo 3. 

O estado do Rio Grande do Norte é o líder brasileiro tanto em potência instalada 

eólica como na geração efetiva de eletricidade a partir dos ventos. A zona sedimentar 

costeira do Estado do Rio Grande do Norte perfaz uma extensão de 410 km de costa, 

constituída predominantemente por praias arenosas e falésias ativas, sendo em geral 

subdividida em dois setores distintos: O Litoral Oriental e o Litoral Setentrional (Ver 

Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 – Litoral do RN. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O Litoral Setentrional tem 244 km de extensão e representa 59% do litoral do 

estado, sendo este trecho limitado a Leste pelo Cabo Calcanhar, no município de Touros 

e a Oeste pela praia de Tibau, no município de Tibau, na divisa entre os estados do RN e 

CE (VITAL, 2003).  
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O município de São Miguel do Gostoso foi emancipado em 1993 com o nome de 

São Miguel de Touros, com a denominação São Miguel do Gostoso sendo usada a partir 

de 2001. O município está geograficamente localizado nas coordenadas 05° 07' 30" S 

35° 38' 20" O (Google Earth), no litoral norte do estado, na Mesorregião do Leste 

Potiguar, a 102 quilômetros de Natal, capital do estado (IBGE), acessado a partir de 

Natal pela rodovia federal BR 101 e posteriormente pela rodovia estadual RN 221. 

  Fazendo fronteira com os municípios de Touros, Pedra Grande e Parazinho, 

São Miguel do Gostoso tem uma população estimada (2016) de 9860 habitantes, numa 

área geográfica de 343,547 m2 e densidade demográfica de 25,22 hab/km2. Tem um 

IDHM 2010 (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de 0,591 e o seu PIB 

(Produto Interno Bruto) per capita é mostrado abaixo na Figura 4.2 e Tabela 4.1, 

comparando com os números do Rio Grande do Norte e Brasil (IBGE, 2017). 

 

Figura 4.2 – PIB/ percapita de São Miguel do Gostoso, RN e Brasil. 

 

Fonte: IBGE 

 

Tabela 4.1 - PIB/capita de São Miguel do Gostoso, RN e Brasil. 

 

          Fonte: IBGE. 
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       Dados do Banco de Informação da Geração (BIG), da Aneel, mostram que o 

município de São Miguel do Gostoso tem 9 parques eólicos onshore em operação 

comercial, totalizando um montante de 216, 20 MW em potência instalada, 

distribuídos a partir de 3 empresas: Serveng, CPFL Renováveis e Voltalia, 

respectivamente usando aerogeradores dos fabricantes  GE,  Gamesa e Acciona, 

conforme mostrado na Tabela  4.2.  

O BIG da Aneel também indica que das 23 usinas eólicas que se encontram na 

fase de construção no estado do Rio Grande do Norte, duas delas se encontram em São 

Miguel do Gostoso: União dos Ventos 15 (com 25, 2 MW em potência outorgada) e 

União dos Ventos 16 (com 23, 1 MW em potência outorgada), somando um total de 

48,3 MW. Entre as 26 usinas eólicas com construção ainda não iniciada no estado do 

Rio Grande do Norte, nenhuma delas se encontra em São Miguel do Gostoso, de acordo 

com o BIG da Aneel, para a mesma data analisada.  

 

  

Tabela 4.2 ˗ Dados das Usinas Eólicas em Operação Comercial em São Miguel do 

Gostoso/RN. 

Usina Eólica 
 

Potência 
Outorgada  

(MW) 

Fabricante do 
Aerogerador 

Proprietário 

União dos Ventos 
5 

24 GE Serveng 

União dos Ventos 
6 

12,8 GE Serveng 

União dos Ventos 
7 

14,4 GE Serveng 

Ventos de São 
Benedito 

29,4 Gamesa CPFL Renováveis 

São Domingos 25,2 Gamesa CPFL Renováveis 
Ventos de São 

Dimas 
29,4 Gamesa CPFL Renováveis 

São João 27 Acciona Voltalia 
Reduto 27 Acciona Voltalia 

Carnaúbas 27 Acciona Voltalia 
TOTAL 216,2   

Fonte: Elaboração do Autor - a partir de dados da Aneel e ONS. 
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          A região do litoral do Rio Grande do Norte, nos arredores do município de São 

Miguel do Gostoso possui uma média anual de velocidade do vento na faixa de 8-9 m/s, 

conforme visto na Figura 4.3, de acordo com o valor de medição extrapolado para a 

altura de 50m, a partir da medição estimada a 10m de altura realizada pelos dados de 

medição do Satélite QuikSat, da Agência Espacial Americana,  NASA (National 

Aeronautics And Space Administration), no período de medição compreendido entre os 

anos de 2000 a 2004.  

        O mapa que mostra tais medições globais foi produzido pelo Laboratório Nacional 

de Energias Renováveis dos Estados Unidos, NREL (National Renewable Energy 

Laboratory), que não chegou a validar as estimativas do Quiksat,  atentando que tais 

estimativas do recurso eólico perto da costa, na costa e em áreas insulares  nem sempre 

concordam com  as medições de vento de anemômetros de alta qualidade.  Deste modo, 

as estimativas de satélites, nestas áreas, devem ser comparadas com medições “in loco”, 

quando possíveis (SWERA, 2011). 
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Figura 4.3 – Velocidade do Vento Anual a 50 m (Satélite Quiksat). 

 

Disponível em: http://en.openei.org/wiki/File:QuikSCAT-_Annual_Wind_Speed_at_50m.pdf 
(Adaptado pelo Autor) 

. 

De acordo com o Atlas Eólico do RN, publicado em 2003, São Miguel do 

Gostoso se situa na área 1, conforme visto na Figura 4.4, região onde com velocidades 

médias anuais entre 8,0 e 8,5m/s (a 50m de altura)  nas melhores nas melhores áreas. É 

válido lembrar que tais valores se referem ao aproveitamento eólico onshore, não 

offshore. 
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Figura 4.4 – Atlas eólico do RN e as três áreas de alto recurso eólico. 

 

Fonte: Potencial Eólico do Estado Do Rio Grande do Norte, 2003. 

                    

 
4.2 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

A metodologia proposta é seguir a sequência das oito etapas indicada no 

Capítulo 3, alcançando os resultados, que são descritos como segue: 

 

ETAPA 1:  SELEÇÃO DO LOCAL 

 

A área de estudo selecionada no MERRA2 se localiza no Oceano Atlântico, nas 

proximidades do litoral do município  de São Miguel do Gostoso,  estado do Rio Grande 

do Norte. O local escolhido é identificado pelas coordenadas geográficas  S 5.000000 W 

35.625000, localizado a aproximadamente 13,84 km da costa de São Miguel do 

Gostoso, conforme visto na Figura  4.5. 
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Figura 4.5 – Ponto selecionado do MERRA2 na costa de São Miguel do Gostoso/RN. 

 
Fonte: Google Earth (Editado pelo autor) 

 

 
ETAPA 2: DOWNLOAD DOS DADOS 

 

Os dados de velocidade de vento foram baixados a partir do site do MERRA2, 

em formato txt e incorporados ao software WindowGrapher, em sua versão 4.0.24. 

Tomando-se um intervalo de 3 anos (01/05/2014 a 01/05/2017) de uma série horária de 

velocidade de vento a 50m de altura, escolhidos nas coordenadas informadas na etapa 1, 

chega-se a uma velocidade média anual do vento igual a 8,283 m/s. 

 

ETAPA 3: SELEÇÃO DOS AEROGERADORES 

 

Foi decidido selecionar aerogeradores offshore com potência nominal de 5 MW, 

escolhendo-se três modelos para a análise:   DARWIND XD115, GAMESA G132 e 

AREVA M5000-116. A Tabela 4.3 traz algumas características técnicas destas 

máquinas e as Figuras 4.6, 4.7 e 4.8 mostram respectivamente as curvas de potência de 

cada um destes aerogeradores escolhidos.  A potência gerada (kW) por cada 

aerogerador de acordo com as faixas de velocidades do vento (m/s) é mostrada 
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respectivamente nas Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6  

 

Tabela 4.3 – Características das turbinas eólicas offshore escolhidas para o estudo. 

Características DARWIND 
XD115 

GAMESA 
G132 

AREVA 
M5000-116 

Potência Nominal (MW) 5 5 5 
Velocidade de Partida 

(m/s) 
4 3,5 4 

Velocidade Nominal     
(m/s) 

14 13,5 12,5 

Velocidade de Corte 
(m/s) 

25 27,0 25,0 

Diâmetro do Rotor (m) 115 132 116 
Área Varrida (m2)  13.685 10.568 

Altura do Cubo (m) 80 a 140* 
90 

95/120/140** 102 

Fonte: Gamesa, Areva. Darwind. 
 

 
 *  Para este estudo foi escolhida a altura de 90m.   
 **  Os valores dependem de cada projeto. Para o caso deste estudo foi tomado a altura de 95m.  

 

 
Figura 4.6 – Curva de Potência do Aerogerador Darwind XD115. 

 

Fonte: Darwind. 
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Figura 4.7 – Curva de Potência do Aerogerador Gamesa 132. 

 

Fonte: Gamesa. 

 

 
Figura 4.8 – Curva de Potência do Aerogerador Areva 5000-116. 

 

Fonte: Areva. 
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Tabela 4.4 –  Darwind XD115. 

Velocidade do 
Vento (m/s) 

Potência Gerada 
(kW) 

0 0,0 
1 0,0 
2 0,0 
3 0,0 
4 16,8 
5 200,5 
6 480,0 
7 823,6 
8 1259,1 
9 1753,1 

10 2409,4 
11 3202,3 
12 3954,7 
13 4568,2 
14 4894,3 
15 4986,5 
16 5000,0 
17 5000,0 
18 5000,0 
19 5000,0 
20 5000,0 
21 5000,0 
22 5000,0 
23 5000,0 
24 5000,0 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Tabela 4.5 – GAMESA 132-5M (cubo a 95m de Altura).  

Velocidade do Vento 
(m/s) 

Potência Gerada 
(kW) 

0 0,0 
1 0,0 
2 8,9 
3 72,0 
4 191,2 
5 405,6 
6 750,8 
7 1227,1 
8 1850,6 
9 2606,4 

10 3390,0 
11 4076,4 
12 4563,8 
13 4828,8 
14 4941,6 
15 4986,2 
16 5000,0 
17 5000,0 
18 5000,0 
19 5000,0 
20 5000,0 
21 5000,0 
22 5000,0 
23 5000,0 
24 5000,0 
25 5000,0 
26 5000,0 
27 5000,0 
28 5000,0 
29 5000,0 
30 5000,0 

                Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Tabela 4.6 – Areva M5000-116 (cubo a 102m de altura). 

Velocidade do 
Vento  
(m/s) 

Potência Gerada  
(kW) 

0 0,0 
1 0,0 
2 0,0 
3 0,0 
4 83,0 
5 265,6 
6 504,9 
7 849,4 
8 1274,5 
9 1792,7 

10 2491,0 
11 3331,4 
12 4365,7 
13 4943,5 
14 5000,0 
15 5000,0 
16 5000,0 
17 5000,0 
18 5000,0 
19 5000,0 
20 5000,0 
21 5000,0 
22 5000,0 
23 5000,0 
24 5000,0 
25 5000,0 

                           Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

 
ETAPA 4: EXTRAPOLAÇÃO DA VELOCIDADE DO VENTO  

 

De posse da velocidade do vento �F   de 8,283 m/s a 50m na altura GF, 

identificada na etapa 2,  faz-se então uma extrapolação vertical desta velocidade para as 

respectivas alturas  H (vistas na Tabela 4.3) de cada aerogerador selecionado:  90m, 

95m e 102m  determinando-se as novas velocidades V.  No caso, se faz uso da lei de 

potência (Equação 2.14), usando o coeficiente α igual 0,14, que representa a influência 

da natureza. Abaixo são mostrados os resultados da extrapolação da velocidade do 

vento para cada modelo de aerogerador.   
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a) Para o aerogerador Darwind XD115, tomando a altura do cubo de 90m, temos: 

 

                 �̀ Q =  �F  2G GFH 3I   = 8,283 290 50H 3Q,��   =  8,999 m/s       (4.1) 

 

b) Para o aerogerador Gamesa G132, tomando a altura do cubo de 95m, temos: 

  

               �̀ # =  �F  2G GFH 3I   = 8,283 295 50H 3Q,��   =  9,061 m/s           (4.2)                            

 

c) Para o aerogerador Areva M5000-116, tomando a altura do cubo de 102m, 

temos: 

 

            ��Q� =  �F  2G GFH 3I   =  8,283 2102 50H 3Q,��   =  9,152 m/s        (4.3)       

 

 
ETAPA 5: DETERMINAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO VENTO 

 

De posse das velocidades �̀ Q, �̀ #  
 ��Q�  Calculadas na etapa anterior,  

determinamos então a distribuição do vento em cada altura selecionada, com a obtenção 

dos parâmetros K e C, da Distribuição de Weibull. A distribuição a 90m, 95m e 102 m, 

é vista respectivamente nas Tabelas 4.7, 4.8 e 4.9 e nos gráficos das Figuras 4.9, 4.10 e 

4.11.  

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 
Tabela 4.7 – Distribuição de Weibull (90m). 

Intervalo de Velocidade do vento (m/s) Ocorrências Frequência (%) 

0.0 0.5 29 0.009 

0.5 1.5 316 0.096 

1.5 2.5 983 0.300 

2.5 3.5 2,349 0.716 

3.5 4.5 5,263 1.605 

4.5 5.5 9,021 2.750 

5.5 6.5 15,697 4.786 

6.5 7.5 29,674 9.047 

7.5 8.5 51,642 15.745 

8.5 9.5 73,267 22.339 

9.5 10.5 71,555 21.817 

10.5 11.5 42,292 12.895 

11.5 12.5 18,747 5.716 

12.5 13.5 5,851 1.784 

13.5 14.5 1,205 0.367 

14.5 15.5 91 0.028 

15.5 16.5 2 0.001 

  327,984 100 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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O Gráfico da Figura 4.9 mostra a distribuição do vento na altura de 90m. As 

colunas verticais indicam a distribuição discretizada e a linha preta ao longo de tais 

colunas representa o melhor ajuste da distribuição. 

 

Figura 4.9 – Distribuição de velocidade a 90m de altura. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Tabela 4.8 – Distribuição de Weibull (95 m). 

Intervalo de Velocidade do vento (m/s) Ocorrências Frequência 
(%) 

0.0 0.5 26 0.008 

0.5 1.5 311 0.095 

1.5 2.5 962 0.293 

2.5 3.5 2,278 0.695 

3.5 4.5 5,111 1.558 

4.5 5.5 8,786 2.679 

5.5 6.5 15,277 4.658 

6.5 7.5 28,425 8.667 

7.5 8.5 49,652 15.139 

8.5 9.5 72,245 22.027 

9.5 10.5 71,613 21.834 

10.5 11.5 44,768 13.649 

11.5 12.5 20,345 6.203 

12.5 13.5 6,595 2.011 

13.5 14.5 1,454 0.443 

14.5 15.5 134 0.041 

15.5 16.5 2 0.001 

  327,98 100 

  Fonte: Elaborada pelo Autor 
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O Gráfico da Figura 4.10 mostra a distribuição do vento na altura de 95m. As 

colunas verticais indicam a distribuição discretizada e a linha preta ao longo de tais 

colunas representa o melhor ajuste da distribuição. 

 

Figura 4.10 – Distribuição de velocidade a 95m de altura. 

 

                Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Tabela 4.9 – Distribuição de Weibull (102 m). 

Intervalo de Velocidade do vento (m/s) Ocorrências Frequência 

0.0 0.5 26 0.008 

0.5 1.5 291 0.089 

1.5 2.5 947 0.289 

2.5 3.5 2,194 0.669 

3.5 4.5 4,935 1.505 

4.5 5.5 8,475 2.584 

5.5 6.5 14,541 4.443 

6.5 7.5 28,870 8.192 

7.5 8.5 47,807 14.576 

8.5 9.5 69,387 21.156 

9.5 10.5 73,040 22.269 

10.5 11.5 47,113 14.364 

11.5 12.5 22,669 6.912 

12.5 13.5 7,625 2.325 

13.5 14.5 1,866 0.569 

15.5 15.5 195 0.059 

15.5 16.5 3 0.001 

16.5 17.5 0 0.000 

17.5 18.5 0 0.000 

18.5 19.5 0 0.000 

19.5 20.5 0 0.000 

  327,98 100.00 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

O Gráfico da Figura 4.11 mostra a distribuição do vento na altura de 102m. As 

colunas verticais indicam a distribuição discretizada e a linha preta ao longo de tais 

colunas representa o melhor ajuste da distribuição. 
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Figura 4.11 – Distribuição de velocidade a 102m de altura. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 
 

ETAPA 6: DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO ANUAL DE ENERGIA (PAE) 

  

Inicialmente determinamos a produção de energia (PE) de cada aerogerador, 

tomando como base nas curvas de potência (Na Etapa 3: como observadas nas Tabelas 

4.4 a 4.6) e nas distribuições de vento  (Etapa 5: como observadas nas Tabelas 4.7 a 

4.9),  dada por: 

 

                 �� = � T 12�3   = (KWh)                                                              

  
Assim, por exemplo, para o Aerogerador Darwind XD115, para uma velocidade 

do vento = 4 m/s e tomando 8760 hs como sendo 100%, temos: 

 

12�3 =  �,-Q#% f P.-Q >g
�QQ% = 140,6 hs 
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Assim: 

                           �� = � T 12�3  = 16,8 iZ T 140,6 = 2.362,5  iZℎ                       

 

Equivalentemente, calcula-se então os outros intervalos, para as velocidades de 

vento de 5 m/s a 16 m/s. De posse da Produção de Energia (PE), calcula-se então a 

Produção Anual de Energia (PAE), dada pela equação 3.3: 

 

��� =  k �� 2]Zℎ/^�_3  
 

Foi considerado um ano padrão, com 8760 hs. O resultado da PAE, mostrado na 

Tabela 4.10, indica uma PAE bruta de 17,2 GW/ano para o aerogerador da Darwind. 

Considerando perdas de 16%, chegamos a um valor de 14,4 GW/ano. O Fator de 

Capacidade calculado foi de 28,8 %.  
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Tabela 4.10 – Produção Anual de Energia para o Aerogerador Darwind XD115. 

Darwind XD 115 Vento 90m 

Velocidade do Vento Potência Gerada Frequência 

Distrib. 

Vento Potência total 

(m/s) (kW) % horas KWh/ano 

0 0,0 0,01 0,79 0,00 

1 0,0 0,10 8,41 0,00 

2 0,0 0,30 26,28 0,00 

3 0,0 0,72 62,72 0,00 

4 16,8 1,61 140,60 2362,05 

5 200,5 2,75 240,90 48300,45 

6 480,0 4,79 419,25 201241,73 

7 823,6 9,05 792,52 652717,17 

8 1259,1 15,75 1379,26 1736628,78 

9 1753,1 22,34 1956,90 3430635,08 

10 2409,4 21,82 1911,17 4604771,07 

11 3202,3 12,90 1129,60 3617324,48 

12 3954,7 5,72 500,72 1980203,71 

13 4568,2 1,78 156,28 713910,99 

14 4894,3 0,37 32,15 157347,83 

15 4986,5 0,03 2,45 12230,89 

16 5000,0 0,00 0,09 438,00 

17 5000,0 0,00 0,00 0,00 

18 5000,0 0,00 0,00 0,00 

19 5000,0 0,00 0,00 0,00 

20 5000,0 0,00 0,00 0,00 

21 5000,0 0,00 0,00 0,00 

22 5000,0 0,00 0,00 0,00 

23 5000,0 0,00 0,00 0,00 

24 5000,0 0,00 0,00 0,00 

25 5000,0 0,00 0,00 0,00 

   8760 17158112,2 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Seguindo os mesmos passos vistos para o cálculo do PAE para o aerogerador 

Darwind XD115, construímos a Tabela 4.11 para o aerogerador Gamesa G132 e a 

Tabela 4.12 para o aerogerador Areva M5000-116, vistas abaixo.   

 

Tabela 4.11 – Produção Anual de Energia para o Aerogerador Gamesa G132. 

Gamesa G132 Vento 95m 

Velocidade do Vento Potência Gerada Frequência Distrib. Vento Potência Total 

(m/s) (kW) % horas KWh/ano 

0 0,0 0,01 0,70 0,00 

1 0,0 0,10 8,32 0,00 

2 8,9 0,29 25,67 228,43 

3 72,0 0,70 60,88 4383,50 

4 191,2 1,56 136,48 26095,13 

5 405,6 2,68 234,68 95186,37 

6 750,8 4,66 408,04 306357,03 

7 1227,1 8,67 759,23 931650,15 

8 1850,6 15,14 1326,18 2454222,05 

9 2606,4 22,03 1929,57 5029218,74 

10 3390,0 21,83 1912,66 6483911,98 

11 4076,4 13,65 1195,65 4873957,44 

12 4563,8 6,20 543,38 2479890,42 

13 4828,8 2,01 176,16 850658,79 

14 4941,6 0,44 38,81 191767,68 

15 4986,2 0,04 3,59 17908,44 

16 5000,0 0,00 0,09 438,00 

17 5000,0 0,00 0,00 0,00 

18 5000,0 0,00 0,00 0,00 

19 5000,0 0,00 0,00 0,00 

20 5000,0 0,00 0,00 0,00 

21 5000,0 0,00 0,00 0,00 

22 5000,0 0,00 0,00 0,00 

23 5000,0 0,00 0,00 0,00 

24 5000,0 0,00 0,00 0,00 

25 5000,0 0,00 0,00 0,00 

26 5000,0 0,00 0,00 0,00 

27 5000,0 0,00 0,00 0,00 

28 5000,0 0,00 0,00 0,00 

29 5000,0 0,00 0,00 0,00 

30 5000,0 0 0,00 0,00 

8760 23745874,2 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Tabela 4.12 – Produção Anual de Energia para o Aerogerador Areva M5000-116. 

Areva  
M5000-116 Vento 102m 

Velocidade do Vento Potência Gerada Frequência 

Distrib. 

Vento Potência Total 

(m/s) (kW) % horas KWh/ano 

0 0,0 0,01 0,70 0,00 

1 0,0 0,09 7,80 0,00 

2 0,0 0,29 25,32 0,00 

3 0,0 0,67 58,60 0,00 

4 83,0 1,51 131,84 10942,55 

5 265,6 2,58 226,36 60120,79 

6 504,9 4,43 388,33 196068,22 

7 849,4 8,19 717,62 609545,75 

8 1274,5 14,58 1276,86 1627355,01 

9 1792,7 21,16 1853,27 3322349,24 

10 2491,0 22,27 1950,76 4859354,12 

11 3331,4 14,36 1258,29 4191855,31 

12 4365,7 6,91 605,49 2643392,93 

13 4943,5 2,33 203,67 1006842,65 

14 5000,0 0,57 49,84 249222,00 

15 5000,0 0,06 5,17 25842,00 

16 5000,0 0,00 0,09 438,00 

17 5000,0 0,00 0,00 0,00 

18 5000,0 0,00 0,00 0,00 

19 5000,0 0,00 0,00 0,00 

20 5000,0 0,00 0,00 0,00 

21 5000,0 0,00 0,00 0,00 

22 5000,0 0,00 0,00 0,00 

23 5000,0 0,00 0,00 0,00 

24 5000,0 0,00 0,00 0,00 

25 5000,0 0,00 0,00 0,00 

   8760,00 18803328,6 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Considerando perdas de 16%, chegamos a um valor de 19,9 GW/ano e 39,9% de 

Fator de Capacidade para o Aerogerador Gamesa G132 e 15,8 GW/ano com 31,6% de 

Fator de Capacidade no Aerogerador Areva M5000-16.  Com os dados obtidos das 

tabelas anteriores, um resumo é apresentado na Tabela 4.13. 

 

Tabela 4.13 – Análise dos Aerogeradores estudados. 

Aerogerador Potência Nominal 

(MW) 

Produção Anual de 

Energia 

(MWh/ano) 

Fator de 

Capacidade 

(%) 

Darwind XD115 5 14,4 28,8 

Gamesa G132 5 19,9 39,9 

Areva M5000-

116 

5 15,8 31,6 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

 
ETAPA 7:  ANÁLISE E ESCOLHA DO AEROGERADOR 

 
Entre as três opções de aerogeradores analisados, o estudo mostrou que o 

aerogerador Gamesa G132 teve o maior valor de Produção Anual de Energia, com 19,9 

GW gerados, o que representa 20,6% a mais de energia do que o segundo colocado, o 

Aerogerador Areva M5000-116 e 27,63% a mais de energia do que o Aerogerador 

Darwind XD115.  

O aerogerador Darwind XD115 foi o único que apresentou fator de capacidade 

abaixo dos 30%, com o aerogerador Gamesa G132 alcançando 39,9%, o que representa 

27,81% a mais do que o aerogerador Areva M5000-116, o segundo colocado no estudo, 

com 31,6% . 

O fator de capacidade é um elemento muito importante na análise de eficiência 

de um parque eólico. A média mensal para o mês de junho de 2017 do fator de 

capacidade dos 14 parques eólicos offshore atualmente em operação na Dinamarca foi 

de 45,2%, com apenas um deles tendo valores abaixo dos 30%. Para o mesmo período, 

os 2.796 MW de potência instalada dos 10 parques eólicos offshore alemães chegaram a 

uma média de 40,1%. O líder em geração e potência instalada offshore é o Reino Unido, 

onde o fator de capacidade medido para o mês de janeiro de 2017 foi de 36,9%.  Em 



124 
 

 

2016 o fator de capacidade dos parques eólicos offshore na Europa ficou na faixa de 

33% a 43%. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES  
 

A seguir, de acordo com os objetivos propostos e a partir da análise dos dados 

escolhidos, baseado nos resultados desenvolvidos e obtidos neste trabalho, este capítulo 

comentará as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. As conclusões que seguem 

não levam em conta fatores  financeiros como o custo dos aerogeradores, assim como 

valores relacionados à Operação & Manutenção das instalações envolvidas.  

 

 

 
5.1 CONCLUSÕES 

 

1) O estudo mostrou que há a viabilidade da instalação de turbinas eólicas offshore 

no litoral brasileiro. A questão do custo elevado na implantação de parques 

eólicos e seu preço de energia deram sinais de mudança, como visto em 2016, 

quando houve uma dramática redução de preços desta fonte na Europa, local 

onde há a maior quantidade de parques eólicos offshore no mundo.  

 

2) As maiores partes das grandes cidades brasileiras estão situadas ao longo do 

litoral do país, onde se concentra o maior consumo energético do país. Este 

quadro também se mostra favorável à implantação de turbinas eólicas offshore 

no mar brasileiro.   

 

3) O estudo considerou 3 modelos de aerogeradores offshore de três fabricantes 

diferentes, havendo viabilidade de instalação para qualquer um dos 3 modelos 

analisados.    

 
4) Dos 3 modelos de aerogeradores offshore considerados, o aerogerador offshore 

G132 fabricado pela empresa espanhola Gamesa foi o que demonstrou a maior 

Produção Anual de Energia (PAE), com 19,9 GW, além de também resultar no 

melhor fator de capacidade.  
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5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1)  Considerar e realizar, para a análise, uma maior quantidade de aerogeradores para a 

o estudo; 

 

2)  Considerar aerogeradores de outras faixas de potência nominal, podendo o estudo ser 

realizado por faixas de potência nominal (3 MW, 4 MW, 5 MW, 6 MW...); 

   

3) Fazer uma análise financeira do custo dos aerogeradores, incluindo não somente o 

seu custo bruto, mas também custos relacionados a Operação & Manutenção; 

 

4) Identificar a maior ou menor disponibilidade do Sistema Elétrico nas proximidades 

da instalação, comentando seu possível custo de instalação e fatores técnicos 

envolvidos.   

 

5) Identificar os pormenores da legislação offshore envolvida; 

 

6) Analisar a questão do impacto ambiental que este tipo de instalação poderia causar.  
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