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RESUMO 

O Estudo de Ventos é o prognóstico da velocidade do vento em determinada região. Tal 

previsão é uma etapa fundamental no estudo de viabilidade de um projeto eólico, pois é a partir 

dela que é calculada a produção anual de energia ao longo da vida útil do parque eólico. Há 

diversas metodologias para realizar o Estudo de Ventos e a maior parte delas se baseia no 

método MCP (Medir, Correlacionar, Prever). Os métodos MCP diferenciam-se no que diz 

respeito à fonte de dados de longo prazo e ao tipo de correlação empregada entre eles e os dados 

medidos. No presente trabalho, a base de dados de referência escolhida foi a reanálise 

meteorológica e o tipo de correlação é a regressão linear. Foi analisada a importância de 

extrapolar-se as séries de reanálise de referência para as alturas dos dados de ventos medidos, 

por meio da Lei Logarítmica. 

 

Palavras-Chave: Estudo de Ventos; Produção Anual de Energia; Medir Correlacionar 

Prever; Reanálise; Lei Logarítmica. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The Wind Study is the prognosis of wind speed in a given region. This forecast is a fundamental 

step in the feasibility study of a wind project, since it is through this stage that the Annual 

Energy Production is calculated over the useful life of the wind farm. 

There are several methodologies for conducting the Wind Study and most of them are based on 

the MCP method (Measure, Correlate, Predict). The MCP methods differ in what regards the 

long-term data source and the type of correlation employed between them and the measured 

data. In the present work, the chosen database was the meteorological reanalysis and the type 

of correlation is the linear regression. The importance of extrapolating of the reference 

reanalysis series to the heights of the measured wind data through the Logarithmic Law was 

analyzed. 

 

Key-Words: Wind Study; Annual Energy Production; Measure Correlate Predict; Reanalysis; 

Logarithmic Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Para determinar-se a rentabilidade de um projeto eólico, um dos principais fatores que 

devem ser calculados é a estimativa de produção anual de energia ao longo da sua vida útil. 

Quanto mais exata for esta previsão, menor será o risco econômico do empreendimento 

(Clifton; Smith; Fields, 2016). 

A geração, por sua vez, dependerá das ocorrências de vento na região de interesse, cuja 

energia cinética é transformada em energia elétrica por meio de aerogeradores (Leite; Borges; 

Falcão, 2006). A potência extraída de um fluxo de ar com determinada densidade pelo 

aerogerador é proporcional ao cubo da sua velocidade média (Araújo Júnior et al., 2014; Pryor; 

Barthelmie, 2010). Por exemplo, se a velocidade do vento dobrar, a potência aumentará oito 

vezes. Percebe-se, assim, que pequenas mudanças na velocidade do vento acarretam em grandes 

alterações na energia que será produzida. Nesse sentido, uma das etapas fundamentais do estudo 

de viabilidade do projeto eólico é o prognóstico da velocidade do vento a longo prazo no local 

de sua implantação. Tal prognóstico é realizado através da análise do recurso eólico da região 

de interesse. 

Na Figura 1.1, adaptada de uma apresentação do grupo DNV-GL (2013), estão 

esquematizadas as principais etapas na previsão da velocidade do vento a longo prazo. A 

primeira, segunda, quarta e quinta etapas serão abordadas neste trabalho. 
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Figura 1.1 Etapas da previsão de vento de longo prazo  

Fonte: DNV-GL (2013)  

 

Estimar a velocidade média anual do vento durante a vida útil do parque com precisão 

adequada é, no entanto, um problema complexo, pois o comportamento do vento é de difícil 

modelagem, sendo definido como um processo estocástico, onde o vento é a variável aleatória, 

cuja velocidade é influenciada por condições climáticas e características do local (Leite; 

Borges; Falcão, 2006). 

1.2 MOTIVAÇÃO 

A preocupação com as mudanças climáticas e com os impactos ambientais causados 

pelo uso de combustíveis fósseis, em paralelo com a crescente necessidade mundial por energia, 

levaram a busca por fontes energéticas alternativas. Dentre elas, as energias renováveis 

provaram ter potencial suficiente para contribuir com o desenvolvimento sustentável e limpo, 

em especial, a energia eólica 
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Desta forma, é importante otimizar o desenvolvimento de projetos eólicos, buscando-se 

aprimorar, cada vez mais, as etapas já existentes. A melhoria na previsão do vento de longo de 

prazo, permite a previsão de energia produzida mais acurada e, consequentemente, diminui os 

riscos econômicos para os investidores envolvidos. 

Quanto mais precisa a estimativa de energia a ser produzida, melhor será o planejamento 

em termos de operação e de política energética. Graças ao encarecimento do petróleo e à queda 

da produção das hidroelétricas durante a estiagem, a energia eólica desempenha um papel 

fundamental na diversificação da matriz energética.  

1.3 OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa foi propor uma melhoria na previsão do vento de longo 

prazo, ao realizar-se a extrapolação dos dados temporais de vento de referência para a altura 

das medições de vento e, consequentemente, estimar a produção de energia de forma mais 

precisa. De acordo com as fontes de informações sobre os ventos disponíveis na região 

estudada, há diversas metodologias para realizar a previsão do vento de longo prazo. 

É possível realizar somente medições locais, porém este método se mostra muito 

arriscado e custoso financeiramente, uma vez que, para se ter medições representativas, seria 

preciso a instalação de uma malha de medição densa e com longos períodos de medição, para 

efeitos sazonais e interanuais serem eliminados (Landberg et. al, 2003) . A Wind Atlas 

Methodology (Atlas de Vento) é comumente utilizada em países que possuem pontos de 

medição instalados há longos períodos de tempo ao longo de seu território, que fornecem dados 

de entrada para o cálculo da velocidade do vento realizado por modelos atmosféricos de 

mesoescala combinados à característica da superfície e obstáculos locais (Troen; Lundtang, 

1989), no entanto, o Brasil não possui uma malha de medição densa. Em geral, nos estudos de 

previsão de vento, são utilizados métodos MCP (Medir - Correlacionar - Prever), que consistem 

em correlacionar dados de vento medidos por um período de tempo não tão extenso na região 

de interesse com dados de vento de referência. Este foi o método utilizado neste trabalho. 

O método MCP foi escolhido, pois é uma metodologia robusta que tem sido 

extensivamente proposta na literatura de energias renováveis quando é necessário estimar o 

recurso eólico de uma região onde uma campanha de medição de curta duração foi realizada, 

como foi o caso apresentado nesta pesquisa (Carta; Cabrera; Velázquez, 2013). As diferenças 

entre os modelos MCP residem na fonte que fornecerá dados de referência e no tipo de 
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correlação empregada entre estes dados e as medições no local de interesse (Carta; Cabrera; 

Velázquez, 2013). Tais modelos variam em complexidade, demanda computacional e 

aplicabilidade (Thøgersen et. al., 2007). O tipo de correlação escolhida para o presente trabalho 

foi o método de regressão linear, pois é simples e é comumente utilizado no caso de fortes 

correlações entre as séries temporais de vento de referência e as medidas (Caldas, 2010).Diante 

da falta de longos períodos de medição no extenso território brasileiro, escolheu-se como fonte 

de dados de referência históricos a reanálise climática, que é um conjunto de dados em grade 

que combina os dados obtidos a partir de modelos de circulação global com observações 

disponíveis em todo o mundo, sintetizando todos os dados disponíveis em um contexto físico 

(Stüker et al., 2016). 

Para que a base de dados de reanálise seja utilizada como série de referência, ela deverá 

apresentar forte correlação e consistência temporal com os dados medidos. A busca pela série 

de dados mais adequada é trabalhosa e demanda tempo, desta forma o objetivo secundário deste 

trabalho é, por meio de uma série de testes, determinar qual série de reanálise climática seria a 

mais adequada para o Nordeste do Brasil. Os quatro modelos de reanálise global mais utilizados 

mundialmente são a ECMWF Interim Re-Analysis (ERA-Interim), a Modern-Era Retrospective 

Analysis for Research and Applications (MERRA 2), a National Centers for Environmental 

Prediction reanalysis (NCEP 2.5) e, a mais recente, ECMWF Re-Analysis (ERA-5), que são 

estudados e comparados neste estudo. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O primeiro capítulo apresentado é a introdução deste trabalho. A seguir, o segundo 

capítulo aborda o referencial teórico do contexto abordado. O terceiro capítulo consiste na 

metodologia seguida. Por fim, os últimos capítulos apresentam os resultados, a análise destes 

resultados e as conclusões finais. 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O objetivo da elaboração do referencial teórico foi contextualizar o problema abordado, 

buscar bases teóricas para esta pesquisa e identificar o que já foi desenvolvido e concluído por 

outros pesquisadores, bem como as dificuldades encontradas. Dessa forma, pretende-se não 

repetir erros já cometidos e otimizar a busca pela solução do problema estudado. Foram 

pesquisadas fontes científicas, como artigos, teses, dissertações e livros, e fontes de divulgação 

de ideias, como revistas e sites. 

Como a ciência está em constante mudança, foi dada prioridade às referências mais 

novas, especialmente a partir de 2007. No entanto, quando necessário, citações mais antigas 

também foram utilizadas. Além disso, seguiu-se a ordem de prioridade sugerida por (Ribeiro, 

2007), que consiste em dar preferência para:(i) artigos publicados em periódicos internacionais, 

(ii) artigos publicados em periódicos nacionais reconhecidos, (iii) livros publicados por bons 

editores, (iv) teses e dissertações, (v) anais de conferências internacionais, (vi) anais de 

conferências nacionais. 

Os itens pesquisados para elaboração do referencial teórico foram: A energia eólio-

elétrica; Energia eólica; Medição do vento; Camada Limite; Estabilidade Atmoférica; 

Rugosidade; Estudo de Ventos; Turbinas eólicas, Principais componentes dos aerogeradores; 

Produção anual de energia (PAE) de um parque eólico e os índices estatísticos: erro absoluto, 

erro relativo e coeficiente de determinação. 

2.1 A ENERGIA EÓLIO-ELÉTRICA 

2.1.1 No mundo 

 

Segundo a GWEC (Global Wind Energy Council) (2018), acessado através do site da 

ABEEólica (Associação Brasileira de Energia Eólica), a capacidade eólica instalada global 

cresceu mais de 20 vezes entre janeiro de 2001 e dezembro 2017. Na Figura 2.1 a seguir, pode-

se observar como ocorreu este crescimento: 
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Figura 2.1 Capacidade instalada cumulativa global  

Fonte: GWEC (2018) 

 

2.1.2 No Brasil 

 

Em âmbito nacional, o Brasil possuía, em fevereiro de 2018, cerca de 13 gW de 

capacidade instalada de energia eólica, com 518 parque eólicos, representando 

aproximadamente 8% da matriz energética brasileira. Ocupando, desta forma, o 8° lugar no 

ranking mundial de capacidade instalada. Assim, a energia gerada abastece mais de 10% do 

país em alguns meses (ABBEólica, 2018). A Figura 2.2, apresenta a quantidade de parques 

eólicos e a potência instalada por estado brasileiro, construída segundo dados da ABBEólica: 

 

Figura 2.2 Parques eólicos e potência instalada por estado brasileiro 

Fonte: Própria autoria. 

 

2.1.3 O potencial eólio-elétrico do Brasil 
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Martins et. al. (2008) destacam o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro como um esforço 

de âmbito nacional para demonstrar o potencial energético e a viabilidade econômica de 

projetos de aproveitamento do recurso eólico no país. Segundo eles, o Atlas do Potencial Eólico 

Brasileiro apresenta informações do vento geostrófico, que foram obtidas a partir da simulação 

da circulação atmosférica de grande escala pelo modelo de mesoescala MASS (Mesoscale 

Atmospheric Simulation System). 

Os dados são estimados para as alturas de 50m e 100m, é apresentado o mapeamento da 

média anual do fluxo de potência eólica e da velocidade do vento e destaca-se que mais de 

71.000 km² do território nacional possui velocidades de vento superior a 7 m/s à altura de 50m, 

o que propicia um potencial eólico da ordem de 272 TWh/ano de energia elétrica. 

2.2 ENERGIA EÓLICA 

A energia eólica é a energia cinética do ar em movimento, o vento. A velocidade de 

escoamento do vento e a direção do seu deslocamento variam constantemente. Assim, para seu 

aproveitamento energético, há necessidade de estudar o seu comportamento espacial e temporal 

(Dos Santos Custódio, 2009). 

2.2.1 A potência do vento 

 

No plano das pás do rotor, a velocidade do ar é descontínua, portanto, é considerada 

uma média entre a velocidade do vento que ataca as pás pelo lado da frente da torre e a 

velocidade com que o vento ataca as pás após a passagem pela estrutura (Lima, 2018). A energia 

cinética E contida no vento que passa perpendicularmente por uma seção circular com 

velocidade uniforme e constante pode ser calculada da de acordo com a Equação 2.1: 

 
𝐸 =

𝑚𝑣2

2
 

(1.1) 

 

Onde, 

𝑣  = velocidade média do vento em [m/s]; 

𝑚 = massa de ar em [kg]. 

A potência P disponível no vento definida como a derivada da energia no tempo e 

considerando a velocidade do fluxo como constante é dada pela Equação 2.2: 
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Onde,  

𝑑𝐸

𝑑𝑡
 = fluxo de energia, [J/s]; 

�̇� = fluxo de ar, [kg/s]; 

 

O fluxo de massa de ar �̇� é dado pela Equação 2.3: 

 �̇� =  𝜌𝑣𝐴 (2.3) 

Onde, 

𝜌 = massa específica do ar, [kg/m³]; 

A = área de seção transversal, [m²]; 

Portanto, substituindo a equação 2.3 em 2.2, temos que a potência P disponível no vento 

que passa pela seção transversal A ao fluxo de ar, é dada pela Equação 2.4: 

 
𝑃 =  

𝜌𝐴𝑣3

2
 

(2.4) 

A partir da equação 2.4, constatou-se uma relação direta entre a potência disponível no 

vento e a massa especifica do ar. Esta por sua vez, de acordo com a lei de estado dos gases 

perfeitos, varia com a temperatura e a pressão atmosférica, conforme a Expressão 2.5: 

 
𝜌 =  

𝑃

𝑅𝑇
 

(2.5) 

 

Onde, 

P = Pressão atmosférica, [Pa]; 

R = Constante do ar, [287 J/kg.K]; 

T = Temperatura ambiente [K]; 

 Constatou-se que a potência fornecida é proporcional ao cubo da velocidade do vento, 

portanto pequenos erros nos dados de velocidade do vento podem gerar grandes desvios no 

cálculo do retorno de investimento em um projeto de usina eólica.  
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No entanto, a energia contida na massa de ar não é totalmente transferida ao eixo da 

turbina. O máximo de energia cinética do vento que um aerogerador pode converter em energia 

mecânica será determinado pela Lei de Betz. Em 1919, o físico alemão Albert Betz concluiu 

através da teoria da quantidade de movimento que não é possível a conversão de mais do que 

16/27 (59.3%) da energia cinética do vento em energia mecânica no rotor da turbina eólica. 

Assim, a potência eólica realmente aproveitável irá depender do coeficiente de rendimento 

aerodinâmico Cp. Este coeficiente é obtido pela relação entre a potência captada pelas pás da 

turbina e a potência disponível na massa de ar, expressando o rendimento aerodinâmico da 

máquina (Gabriel Filho, 2008). A potência aproveitável, dada pela Equação 2.6, será 

dependente deste coeficiente: 

 
𝑃 = 𝐶𝑝

1

2
𝐴𝜌𝑣3 

(2.6) 

A curva de potência de um aerogerador será impactada pelo coeficiente Cp. Na Figura 

2.3 é apresentada uma curva típica, onde, na área B, a produção da turbina depende do 

coeficiente Cp variável e da relação cúbica com a velocidade média do vento até atingir a área 

C, quando a potência produzida se estabiliza devido à restrições mecânica, como por exemplo, 

a geometria do rotor, e aerodinâmicas. 

 

Figura 2.3 - Curva de Potência típica de um aerogerador de 2.5 MW. 

 Fonte: Adaptado de Dalla Riva (2016). 

 

2.2.2 Comportamento probabilístico do vento 

 

O estudo do vento é feito por meio de análise probabilística. O vento apresenta uma 

característica estocástica, com variações importantes e não determinísticas, e sua velocidade é 
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uma variável aleatória contínua. Assim, de forma a facilitar a análise, faz-se necessário sua 

discretização (Dos Santos Custódio, 2009). Na Figura 2.4 é apresentado o histograma das 

frequências de distribuição da velocidade do vento: 

 

Figura 2.4 - Histograma de velocidade do vento. 

Fonte: Villar Alé e Pereira (2002). 

 

Os dados representados graficamente são obtidos por meio de medições de vento 

realizadas em estações anemométricas que medem continuamente e registram a velocidade 

média do vento em períodos discretos que podem ser de minutos ou horas. Para fins de estudo 

de energia eólica esse período é, normalmente, de 10 minutos (Dos Santos Custódio, 2009). 

Para modelar as curvas de frequência de velocidade do vento, utilizam-se modelos 

probabilísticos. Estes modelos reproduzem estatisticamente os dados de vento analisados de 

uma maneira compacta utilizando a distribuição de probabilidade de Weibull ou, às vezes, 

Rayleigh (De Castro Silva, 1999). Foi constatado por Hennessey (1977) que, para a maioria das 

ocorrências de vento, a distribuição de Weibull fornece um bom ajuste. Além disso, ele 

demonstrou que, de posse das grandezas estatísticas de velocidade média do vento e desvio 

padrão, é possível estimar o potencial energético eólico. Estes parâmetros também possibilitam 

que o histograma de velocidades no tempo seja traçado.  

A distribuição de Weibull é bi paramétrica exigindo, para sua definição, parâmetros c e 

k, a velocidade média e o desvio padrão (De Castro Silva, 1999). A função densidade de 

probabilidade de Weibull 𝑓 (𝑣) é dada pela Equação 2.7: 
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𝑓 (𝑣) =  

𝑘

𝑐
(

𝑣

𝑐
)

𝑘−1

𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑣

𝑐
)

𝑘

] 
(2.7) 

 

Onde, 

𝑐 = fator de escala, [m/s]; 

 𝑘 = fator de forma., [adimensional]; 

 O parâmetro 𝑘, indica a uniformidade da distribuição dos valores da velocidade e o 

parâmetro 𝑐 qualifica a velocidade (De Castro Silva, 1999). A literatura apresenta diversos 

métodos para o cálculo destes parâmetros e aquele utilizado nesta pesquisa será apresentado no 

capítulo a respeito da metodologia empregada. 

Já a função densidade de probabilidade de Rayleigh (k=2, na função de Weibull) irá 

representar bem regimes de vento de velocidade moderada, é mais simples e fica definida 

apenas pela velocidade média. Segundo De Castro Silva (1999), esta distribuição apresenta 

limitações na representação de velocidades de ventos altas e, por isso, não foi utilizada no 

presente trabalho. 

2.3 MEDIÇÃO DE VENTO 

No projeto e no cálculo da viabilidade técnica e econômica de uma central eólica é 

necessário ter o conhecimento com a maior exatidão possível do regime de vento do local de 

interesse. Assim, torna-se imprescindível instalar no local de interesse um sistema de medição 

e coletar dados por um período de, pelo menos, um ano para se conhecer as variações sazonais 

da velocidade do vento (Dos Santos Custódio, 2009). 

2.3.1 Estação de medição 

 

As torres anemométricas são estações de medições equipadas com diversos 

instrumentos que possibilitam a medição e registro de diversas variáveis dos ventos na região 

em que se encontram instaladas. Pode-se caracterizá-las de acordo com dois atributos (EPE, 

2015): 

• Sustentação: se autoportantes ou estaiadas; 

• Estrutura: se treliçadas ou tubulares. 
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Estas torres são utilizadas em campanhas de medição em regiões onde deseja-se realizar 

a caracterização do potencial eólico. Assim, é importante que seja feito um controle rígido de 

qualidade na aquisição de dados. Além disto, as dimensões e configurações da torre de medição 

devem ser definidas de forma a minimizar as interferências nos sensores meteorológicos e 

devem seguir as normas internacionais para medições eólicas definidas pela IEC 61400-12.  

A Figura 2.5 ilustra os principais itens que compõem uma estação anemométrica em 

torre treliçada e estaiada. 

 

Figura 2.5 – Esquema de torre anemométrica somente com parte do estaiamento. 

Fonte: EPE (2015) 

 

2.3.2 Medições no território brasileiro 
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O INMET (Instituo Nacional de Meteorologia) possui estações de medições 

meteorológicas ao longo do território brasileiro, sendo elas Estações Convencionais, Estações 

Automáticas e Estações Radiosondas.  

Uma estação meteorológica de superfície automática (EMA) é composta de um sistema 

para aquisição e armazenamento de dados (Dataloggers), ligada a vários sensores medidores 

dos parâmetros meteorológicos, dentre eles a direção e a velocidade do vento, que registra os 

valores observados a cada segundo e os integra a cada 10 minutos e a cada hora. Estes dados 

são disponibilizados gratuitamente, em tempo real, através da internet: Estas estações foram 

localizadas em áreas livres de obstruções naturais e prediais e os sensores são fixados a um 

mastro metálico com altura de 10m. A Figura 2.6 apresentada as EMA’s do INMET plotadas 

no mapa: 

 

Figura 2.6 -Estações meteorológicas automáticas. 

Fonte: INMET (2017) 

 

Outro órgão público que disponibiliza um banco de dados contendo medições de 

temperatura local, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção dos ventos 

é a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Essas informações são remetidas quinzenalmente à 

EPE por empreendedores concessionários dos parques eólicos em operação. É possível acessar 
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estas informações através da internet. Nele pode-se encontrar dados medidos para os estados: 

Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. É possível obter, 

através de solicitação a EPE, somente a distribuição dos dados a cada mês ou uma planilha com 

as velocidades médias horárias de cada estado. Tais dados são de pouco interesse para a área 

de energia eólio-elétrica. 

Além desses, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (2017) opera e 

gerencia uma rede de estações de medições de dados ambientais e anemométricos: A rede 

SONDA. As estações de coleta possuem anemômetros à 25m e 50m de altura a cima do solo. 

Os dados de vento são medidos a cada segundo, apresentados integrados a cada 10 minutos e 

podem ser encontrados na internet. A Figura 2.7 representa a localização das estações SONDA: 

 

Figura 2.7–Localização da rede SONDA. 

Fonte: INPE (2017) 

 

2.4 CAMADA LIMITE 

2.4.1 Camada limite clássica 

 

O conceito de camada limite foi formalmente introduzido por Prandtl, no início do 

século XX, marcando o começo da era moderna da mecânica dos fluidos. Prandtl demonstrou 

que os efeitos viscosos de um fluido sempre devem ser considerados em regiões próximas a 

contornos sólidos, independente de quão pequena seja sua viscosidade. Desta forma, a camada 
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limite descreve a região onde existem tais influências, inclusive, a fronteira sólida onde ocorre 

a condição de não-deslizamento entre o fluido e o corpo sólido.  

De acordo com Cataldi (2002) e Dorweiler (2007), classicamente, uma camada limite 

turbulenta desenvolvida sobre uma superfície lisa, satisfeita a condição de não-deslizamento ou 

aderência e sem gradiente vertical de temperatura, pode ser subdividida em três subcamadas: 

1. A subcamada viscosa ou laminar é aquela diretamente a cima da superfície. Sua 

espessura é de alguns milímetros até onde os efeitos viscosos e turbulentos entram em 

equilíbrio, assim nela predominam os efeitos viscosos.  

2. A subcamada turbulenta ou de Prandtl corresponde a cerca de 10% da camada limite 

e é governada pela turbulência, que se estende até o equilíbrio com os efeitos de inércia. 

3. A subcamada de esteira se estende desde o topo da subcamada turbulenta até o final 

da camada limite e nela prevalecem os efeitos de inércia. 

Finalmente, a borda da camada limite é limitada pela observação de escoamentos cujo 

gradiente vertical de velocidade é nulo. (Schlichting, 1968). 

Blasius, em 1908, foi um dos primeiros a publicar soluções para as equações de camada 

limite, aplicando-as para o caso simplificado de um escoamento laminar, incompressível, com 

ausência de gradientes térmicos e de pressão e ocorrendo sobre uma superfície plana e lisa 

(Stull, 1988). Em escoamentos estratificados não se observa camada laminar e, portanto, este 

estudo não foi abordado no presente trabalho. 

2.4.2  Camada limite atmosférica (CLA) 

 

 Mais especificamente, a região da Troposfera na qual o escoamento é influenciado 

pela superfície terrestre e suas propriedades, é chamada de “Camada Limite Atmosférica”. 

Sua dimensão não é bem definida, podendo variar de centenas de metros a vários quilômetros 

desde a superfície terrestre até a atmosfera livre, onde há um padrão de ventos denominados 

geostróficos (Stull, 1988). Segundo Loredo-Souza et al. (2004), considera-se que dentro da 

CLA o escoamento é turbulento, pois, para qualquer velocidade do vento, o número de 

Reynolds é muito alto. 
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A CLA possui subdivisões semelhantes àquelas do ponto de vista de mecânico já 

abordadas. No entanto, existem algumas modificações em sua estrutura devido ao empuxo 

existente (Cataldi, 2002). Wyngaard (1992), considera quatro subdivisões: 

1. Uma subcamada molecular, na qual também predominam os efeitos viscosos e da 

ordem de alguns centímetros. 

2. Uma subcamada superficial similar a subcamada turbulenta, compreendendo 

aproximadamente 10% da espessura total da CLA. Nela, os fluxos turbulentos são poucos 

modificados de seus valores na superfície. 

3. Uma subcamada de mistura, na qual ocorre a maior parte das trocas convectivas.  

4. Uma subcamada que ocorreria somente  em CLA estratificadas, ou seja, com 

gradiente térmico vertical não nulo, chamada de subcamada interfacial. Ela seria delimitada 

pelos pontos onde o fluxo de calor é nulo. 

Para uma CLA neutra, percebe-se apenas as três primeiras subdivisões. 

Monin e Obukhov (1954), realizaram umas das principais contribuições ao 

entendimento da CLA, propondo várias relações de similaridade, em especial, para a região da 

camada de superfície. Através da utilização de grupos adimensionais foi possível correlacionar 

perfis da componente da velocidade em função da altura adimensional z/L acima da superfície, 

sendo z a altura da porção de ar a ser analisada, e L o comprimento característico de Monin-

Obukhov. O comprimento L, representado pela Equação 2.8 possui fundamental importância, 

pois determina a relação entre os termos turbulentos de origem térmica e dinâmica que atuam 

no fluído. 

 
𝐿 = −

𝑢∗
3Ɵ̅

𝑘" 𝑔 
𝑞′

𝜌 𝐶𝑇

 
(2.8) 

 

Onde, 

𝑢∗= Velocidade de fricção, [m/s]; 

Ɵ̅ = Temperatura potencial média da parcela do fluido, [K]; 

𝑘"  = constante de von Karman, [0.41]; 
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𝑔 = aceleração da gravidade, [m/s2]; 

𝑞′ = Fluxo de calor na superfície, [W/m2]; 

𝐶𝑇 = Capacidade térmica do fluido por massa sob pressão constante, [J/(K.kg)] 

Realizar experimentos para estudar a CLA implica em altos custos e complexidade, 

desta forma, uma das ferramentas utilizadas para seu estudo são experimentos de escala 

reduzida, mais comumente, aqueles realizados em túneis de vento (Cataldi, 2002). Assim, 

segundo Monin e Zilitinkevich (1974), as teorias de similaridade e as leis que assimilam tais 

teorias permitem a comparação entre perfis de camada limite medidos em túneis de vento e na 

atmosfera. 

Para o desenvolvimento de projetos eólicos, o estudo da CLA se faz importante. 

Pesquisadores pioneiros a abordar este tema foram Taylor e Gent (1974), que desenvolveram 

um modelo numérico para o escoamento de uma camada limite bidimensional turbulenta em 

topografia suave. Eles se baseiam no conceito de linhas de corrente e começam a abordar o 

conceito que, mais tarde, seria conhecido como "speed ups". Esta definição está relacionada ao 

ponto de máximo aumento na velocidade do escoamento quando este escoa sobre uma colina. 

Além disso, os aerogeradores são instalados dentro da CLA, desta forma, é importante 

entender o fluxo nesta região, além do perfil de distribuição da velocidade do vento com a 

altura, que influenciará diretamente a produção energética. (Búrigo, 2014). 

A fim de descrever e prever o estado da CLA, são utilizadas equações da mecânica dos 

fluidos que retratam a dinâmica dos gases atmosféricos. Para a subcamada turbulenta com 

condição de escoamento bidimensional, fluido incompressível sobre uma superfície homogênea 

cujo gradiente de pressão e temperatura (CLA neutra) são nulos, considerando também a 

turbulência como de natureza homogênea e isotrópica, foram propostas soluções que, 

atualmente, são conhecidas como Leis de Parede, Equação 2.9 a seguir:  

 𝑢

𝑢∗
=

1

𝑘"
𝑙𝑛 (

𝑧

𝑧0
) 

(2.9) 

 

Onde,  

𝑢 = velocidade do vento a altura z, [m/s]; 

𝑧 = altura vertical, [m]; 

𝑧0 = comprimento de rugosidade, [m]; 
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Para uma atmosfera estável, por exemplo, a solução para os campos de velocidade na 

direção longitudinal em função de uma altura z dentro da camada de superfície pode ser descrita 

pela Equação 2.10: 

 𝑢 =
𝑢∗

𝑘
(𝑙𝑛

𝑧

𝑧0
+ 𝛾𝑚

𝑧

𝐿
) 

(2.10) 

 

Onde, 

𝛾𝑚 = [4.7], segundo os experimentos de Businger et al. (1971); 

 

2.5 ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA 

A Camada limite atmosférica sofre influências tanto dos obstáculos mecânicos da 

superfície, quanto dos gradientes verticais de temperatura. Os efeitos da estabilidade 

atmosférica afetam consideravelmente a velocidade do vento. 

O aquecimento da troposfera é realizado no sentido da superfície para a atmosfera. 

Assim durante o dia, em geral, observa-se uma CLA instável e convectiva, pois o ar mais quente 

e, portanto, mais leve, tende a subir. Neste caso, devido ao aumento da intensidade de 

turbulência, o gradiente vertical da velocidade do vento tende a diminuir. Durante o ciclo 

noturno, a superfície terrestre tende a se resfriar mais rapidamente que as camadas de ar 

superiores, desta forma, o ar mais frio e mais pesado permanece próximo ao solo e o ar mais 

quente e mais leve se mantém mais alto, formando-se um perfil de CLA estável. Nestas 

condições, o gradiente vertical de velocidade tende a aumentar. A condição de atmosfera neutra, 

dificilmente encontrada, acontece quando o elemento de estudo possui a mesma densidade que 

o ar no seu entorno, permanecendo em equilíbrio e com gradiente vertical de velocidade 

constante. (Cataldi, 2002, Búrigo, 2014). 

Em diferentes camadas da CLA podem ocorrer estabilidades diferentes. Na Figura 2.8, 

Dorweiler (2007) mostra a influência da estratificação atmosférica e da estabilidade no perfil 

vertical de velocidade do vento através de medições: 
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Figura 2.8 - Perfil vertical de velocidade do vento. 

Fonte: Dortweiler (2007). 

 

A estabilidade irá variar para cada local onde o parque eólico será implantado, 

entretanto, segundo Beaucage et. al. (2013), espera-se que o ciclo diurno seja convectivo e 

instável e o noturno, devido ao resfriamento radiativo, seja estável. 

2.6 RUGOSIDADE 

Como já mencionado, os elementos inseridos dentro da CLA sofrerão influência das 

características superficiais do solo e de obstáculos existentes, desta forma, torna-se importante 

a análise da rugosidade do terreno. 

Em geral, a velocidade do vento aumenta com a altura em relação à superfície da Terra, 

de forma dependente da rugosidade do terreno. Em terrenos planos (baixa rugosidade) esta 

variação é muito menos significativa do que em terrenos irregulares (alta rugosidade) (CE–

Eólica,2017). 

A rugosidade dos locais em que se encontram instaladas as torres anemométricas foi 

classificada de acordo com Manwell (2002), conforme Tabela 2.1 adaptada: 
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Tabela 2.1 Tabela de rugosidade  

 

Descrição do 

terreno 
Rugosidade (m) 

Muito liso, gelo ou 

areia 
0.00 

Mar aberto calmo 0.00 

Grama 0.01 

Pastagem áspera 0.01 

Terreno agreste 0.03 

Cultivo 0.05 

Poucas árvores 0.10 

Muitas árvores, 

poucos prédios 
0.25 

Floresta, Bosques 0.50 

Cidade 1.50 

Fonte: Manwell (2002) 

 

2.7 ESTUDO DE VENTOS 

2.7.1 Definição 

 

Diretrizes aceitas pela indústria para planejar e realizar uma campanha de medição para 

analisar a viabilidade de energia eólica de determinado local são apresentadas no Wind 

Resource Assessment Handbook (1997). Nela são descritos aspectos técnicos de como 

selecionar, instalar e operar equipamentos de medição do vento, bem como coletar e analisar 

os dados coletados. 

De Almeida (2017) apresenta o estudo dos ventos de uma localidade no Vietnã. O autor 

classifica esta etapa como fundamental na construção de um parque eólico, pois através dela é 

possível estimar a produção do parque e, assim, sua viabilidade econômica. Os dados 

meteorológicos são fornecidos por uma estação meteorológica próxima ao local, referentes a 
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um período de aproximadamente 3 anos. A velocidade média do vento e a sua distribuição pelos 

diferentes setores da rosa-dos-ventos são, então analisadas. 

2.7.2 Metodologia 

 

Os métodos MCP (Medir, Correlacionar, Prever) são métodos estatísticos largamente 

utilizados, na área de energias renováveis, para estimar o recurso eólico de longo prazo em um 

local onde uma curta campanha de medição tenha sido feita. Há diversos métodos MCP, cuja 

diferença consiste no tipo de correlação que será aplicada entre os dados medidos e os dados de 

referência. Carta et. al (2013) revisa os variados métodos MCP, descrevendo as correlações 

lineares, não lineares e probabilísticas, suas hipóteses, suas limitações, a incerteza associada e 

o formato de dados que os variados métodos utilizam.  

Reis (2014) estuda a aplicação do método MCP para estimar o recurso de um parque 

solar ou eólico, correlacionando os dados medidos na campanha de medição com os dados de 

longo prazo de uma Estação Meteorológica próxima. Ele aborda diversos tipos de correlações 

e aponta a lei de correlação de “Regressão Linear Simples” como aquela que apresenta melhor 

resultados. Além disso, a lei “Regressão Linear Simples por Segmentação” apresentou melhor 

resultado para o cálculo do “bias error”, parâmetro comumente utilizado no setor eólico.  

Na pesquisa de Thøgersen et. al (2007) diferentes métodos MCP e algoritmos foram 

analisados utilizando-se dados de vento de diversos parques eólicos em potencial. É apresentada 

uma perspectiva geral dos métodos que foram incluídos no software WindPro. Os quatro tipos 

de métodos utilizados para a predição da velocidade do vento abordados são: Regressão linear, 

Método Matrix, Escala de Weibull e Método de Correlação por Índice. A conclusão apresentada 

é que o desempenho de cada método não é igual, dependendo de cada situação. É sugerido 

utilizar o Método Matrix e a Regressão Linear para predições onde tanto os dados medidos 

quanto os dados de referência são de boa qualidade e as séries temporais são detalhadas. Em 

regiões onde os dados possuem intervalos grandes e sua qualidade é limitada, sugere-se utilizar 

o Método de Correlação por Índice.  

2.7.3 Séries de reanálise climáticas 

 

A Reanálise é um método usado para construir um registro de clima em grade 

tridimensional no âmbito global ou regional que combina observações passadas de diferentes 

sistemas de medições meteorológicas (estações meteorológicas de superfície, satélites, 

radiossondas, entre outros) com um modelo numérico de mesoescala de previsão do tempo 
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(Numerical Weather Prediction - NWP), criando um histórico fisicamente consistente ao longo 

do tempo de como o clima da Terra evoluiu (Carta et. al 2013). Desta forma, no setor eólico, 

por exemplo, a reanálise é uma solução para superar-se a limitação de dados de vento de 

referência. A primeira reanálise publicada pela NASA possuía resolução de 2° x 2.5°, com um 

período disponível de 15 anos e utilizava o sistema de assimilação de dados GEOS-1 

(Bosilovich, 2015). 

Nos últimos anos, foi lançada uma nova geração de produtos de reanálise como 

resultado de avanços na assimilação de dados climatológicos e na modelagem numérica. Essas 

bases de dados de reanálise são: ERA-Interim, MERRA-2, e, o mais recente, ERA-5. A 

reanálise NCEP 2.5 não é considerada como parte desta nova geração. Na Tabela 2.2, pode-se 

observar as principais características das séries de reanálises citadas e que serão utilizadas no 

presente trabalho: 

Tabela 2.2 Comparação das reanálises climatológicas 

Base de 

dados 

Tipo Instituição Altura 

dos 

dados 

(m) 

Resolução 

horizontal 

(km) 

Níveis 

verticais 

Período 

de dados 

ERA-

Interim 

Reanálise ECMWF 10 79  60 1979-atual 

MERRA-2 Reanálise NASA 50 100  72 1979-atual 

NCEP 2.5 Reanálise NCEP 10 250 28 1979-atual 

ERA5 Reanálise ECMWF 100 31  137 2010-atual 

Fonte: Própria autoria 

 

ERA-Interim, que significa ECMWF Interim Re-Analysis, é uma reanálise atmosférica 

global produzida pela ECMWF (European Centre for Medium-Range WeatherForecasts), 

lançada em 2009. O objetivo principal para o projeto da reanálise ERA – Interim foi superar 

diversas dificuldades encontradas para a assimilação de dados na produção da reanálise anterior 
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ERA-40. O objetivo secundário foi melhorar aspectos técnicos da reanálise como seleção de 

dados, controle de qualidade e correção de erros de polarização (Dee et. al, 2011).  

A reanálise ERA-Interim é produzida segundo um esquema de assimilação de dados em 

ciclos a cada 12 horas. Os dados disponíveis abrangem o período de 1 de janeiro de 1979 até os 

dias atuais em intervalos de 6 horas, com resolução longitudinal e latitudinal de 0.75°, resolução 

horizontal global de aproximadamente 79km e 60 níveis verticais. O modelo de previsão possui 

um papel crucial no processo de assimilação dos dados, pois permite extrapolar informações de 

parâmetros locais observados para parâmetros não observados num sentido físico e temporal. 

MERRA-2, que significa The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and 

Applications, version 2, é a reanálise atmosférica mais atual produzida pela NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) e foi lançada em 2015. Além de superar limitações 

existentes na reanálise MERRA anteriormente desenvolvida, a série MERRA-2 inclui redução 

em tendências relacionadas com mudanças no sistema observacional e redução de erros de 

polarização. 

A reanálise MERRA-2 é produzida segundo um esquema de assimilação de dados em 

ciclos a cada 6 horas. Os dados disponíveis abrangem o período de 1 de janeiro de 1979 até os 

dias atuais em intervalos horários, com resolução longitudinal de 0.625°, resolução latitudinal 

de 0.5°, resolução horizontal de 100km e 72 níveis verticais (Gelaro et. al, 2017). 

NCEP 2.5, que significa National Centers for Environmental Prediction reanalysis, foi 

criado por meio de um complexo sistema de programas, com o objetivo de corrigir os erros 

realizados na reanálise anterior (NCEP/NCAR Reanalysis 1), apesar disso não deve ser 

considerada como uma reanálise de próxima geração. (Kalnay et. al., 1996). 

Os dados disponíveis abrangem o período de 1 de janeiro de 1979 até os dias atuais, em 

intervalos de 6 horas. A sua grade possui resolução latitudinal e longitudinal de 2.5°x2.5°, com 

28 níveis verticais. 

ERA5 é a reanálise que, hoje, está sendo produzida pela ECMWF e deverá estar pronta 

em julho de 2018. Esta base de dados será a quinta geração de reanálise atmosférica produzida 

pela ECMWF, precedida pela ERA-15, ERA-40 e ERA-Interim. ERA5 irá, eventualmente, 

substituir a reanálise ERA-Interim, tendo uma resolução bem maior. 
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Estão disponíveis novos parâmetros, como por exemplo, velocidade e direção do vento 

a altura de 100m. Atualmente, os dados disponíveis abrangem o período de 1 de janeiro de 2010 

até a presente data. No entanto, uma vez finalizada, a série iniciará em 1979. Além disso, a 

resolução horizontal global será de 31km, com dados processados em ciclos horários e 137 

níveis verticais (ECMWF, acesso em 2018). Deve-se ressaltar ainda que ERA5 é a primeira 

reanálise produzida como um serviço operacional, em vez de um projeto de pesquisa 

Liléo e Patrick (2011) analisam o uso de três bases de dados de reanálise diferentes no 

território da Suécia na estimativa de produção de energia. As séries de reanálise avaliadas são: 

NCEP/NCAR, MERRA e NCEP/CFSR. Após aplicar uma correlação linear entre os dados 

medidos e as séries de reanálise de referência, é concluído que as séries de reanálise MERRA 

e NCEP/CFSR proveem melhor representação local do comportamento dos ventos, 

apresentando um melhor coeficiente de correlação médio em relação à série de reanálise 

NCEP/NCAR. Além disso, apontam que a série MERRA, cujos dados de velocidade do vento 

apresentam alta consistência ao longo do tempo, é aquela com menor tendência temporal. 

Stüker et al (2016) apresentam um estudo comparativo entre duas séries de reanálise: 

ERA-Interim e CFSR. As séries são correlacionadas com dados medidos nas estações 

meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia no estado do Rio Grande do 

Sul. São obtidos o coeficiente de correlação dos dados das reanálises com os dados medidos 

para cada ponto de medição e para cada estação do ano. Para a magnitude do vento, conclui-se 

que ambas as séries apresentam um coeficiente de correlação com os dados medidos 

satisfatório. No entanto, para a direção do vento, os resultados foram insatisfatórios. A série 

com melhor desempenho, no que diz respeito à magnitude do vento, foi a CFSR. Por fim, 

observa-se que os períodos com melhores correlações se encontram no inverno. 

Carvalho et. al. (2014) comparam a reanálise mais antiga, porém ainda muito utilizada 

do NCEP com três reanálises mais recentes: ERA-Interim, MERRA e NCEP-CFSR. Neste 

trabalho, estas reanálises são utilizadas como condições iniciais e de contorno em seis 

simulações diferentes de WRF (The Weather Research and Forecasting Model) e os resultados 

são comparados com treze estações de medição localizadas em Portugal. A reanálise ERA-

Iterim é aquela que apresenta melhor estimativa do regime do vento local e da produção da 

energia eólica em potencial. 

2.7.4 Alturas de medição das séries medidas e das séries de reanálise 

 



36 

 

Probst e Cárdenas (2010) propõem que os dados de vento medidos e os dados da série 

de referência histórica devem estar a mesma altura a cima do solo. A superfície terrestre 

promove atrito ao escoamento do vento de forma a moldá-lo e gerar turbulência no fluxo. Além 

disso, deve-se considerar o cisalhamento do vento.  

Nas alturas próximas à superfície, a velocidade do vento é nula e, na atmosfera livre, é 

aproximadamente geostrófica. O vento geostrófico é definido como sendo aquele que não sofre 

influência do atrito da superfície (Martins et. al., 2008). Desta forma, o módulo da velocidade 

do vento assume um perfil aproximadamente logarítmico, representado na Figura 2.9: 

 

Figura 2.9 -Perfil do módulo da velocidade do vento. 

Fonte: Martins et. al. (2008) 

 

Na Figura 2.9, o parâmetro Z0 representa o comprimento da rugosidade, que 

corresponde à altura onde a velocidade média do vento é nula.  

2.8 TURBINAS EÓLICAS 

2.8.1 Turbinas de arraste 

 

Nas turbinas de arraste, o vento empurra as pás, forçando o rotor a girar. Ao fluir pela 

pá, o vento desacelerará e provocará o surgimento de uma força de arraste perpendicular à 

superfície da pá conforme a Equação 2.11 dada por (Dos Santos Custódio, 2009): 

 
𝐹𝑎 =  

1

2
 𝜌 𝐶𝑎 𝐴 𝑣 2 

(2.11) 

Onde, 
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Fa = Força de arraste aerodinâmico, [N]; 

𝐶𝑎 = Coeficiente de arrasto, [adimensional]; 

 

O coeficiente de arrasto Ca depende da forma da pá, variando de acordo com seu 

desenho e dimensões. 

2.8.2 Turbinas de sustentação 

 

As turbinas de sustentação usam aerofólios como pás, similares às asas dos aviões. A 

massa de ar fluirá através de determinada seção transversal da pá com uma velocidade aparente, 

que será a resultante entre a velocidade real do fluído e a velocidade da pá. O seu formato 

aerodinâmico provoca uma diferença de pressões na corrente de vento que incide sobre ela, 

gerando uma força de sustentação, que será perpendicular à velocidade aparente. Além disso, 

também surge uma força de arrasto, perpendicular à força de sustentação e na direção da 

velocidade aparente. Através da razão entre estas forças é possível determinar um ângulo de 

ataque ótimo que resulta na melhor eficiência aerodinâmica (Werner et. al. 2009). As forças 

aerodinâmicas descritas são indicadas na Figura 2.10: 

 

Figura 2.10 -Esforços aerodinâmicos. 

Fonte: Weltner et al. (2001) 

 

Nas turbinas que usam controle de velocidade por passo, a pá dispõe de rolamentos em 

sua base, possibilitando que gire para alterar o ângulo de ataque (Dos Santos Custódio, 2009). 
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A força de sustentação Fs sobre uma seção da pá do rotor é dada pela Equação 2.12: 

 
𝐹𝑠 =  

1

2
 𝜌 𝑣2 𝐶𝑠 𝐴 

(2.12) 

Onde, 

Fs = Força de sustentação, [N]; 

𝐶𝑠 = Coeficiente de sustentação, [adimensional]; 

 

O coeficiente de sustentação Cs, também chamado de coeficiente de empuxo, depende 

das dimensões e características aerodinâmicas da seção da pá (Dos Santos Custódio, 2009). 

2.9 AEROGERADORES 

Aerogeradores são equipamentos para produção de energia elétrica a partir da energia 

cinética do vento. Os componentes principais são a turbina eólica e o gerador, além de diversos 

dispositivos e sistemas (Dos Santos Custódio, 2009). 

Há diferentes tipos de aerogeradores, sendo classificados, principalmente, de acordo 

com: 

 Potência (pequeno porte (<100kW), médio porte (>100kW e < 1MW) e grande 

porte (> 1MW)), segundo (Nielsen, 2010). 

 Orientação do rotor em relação ao solo (Eixo vertical ou horizontal). 

 Número de pás (Monopá, bipás, tripás ou multipás).  

 Direção do vento em relação ao rotor (Downwind ou Upwind). 

2.9.1 Princípio da geração de energia elétrica num aerogerador 

 

O gerador elétrico é acionado pela turbina e, por meio de conversão eletromagnética, 

converte energia mecânica em energia elétrica. Em geral, o acoplamento entre a turbina e o 

gerador é feito por meio de caixas multiplicadoras devido às diferentes rotações das duas 

máquinas, mas existem casos de acoplamentos diretos (Dos Santos Custódio, 2009). A Figura 

2.11  ilustra o processo de transformação de energia:  
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Figura 2.11 -Transformação da energia cinética contida nos ventos em energia elétrica. 

Fonte: Monticelli (2004) 

 

2.9.2 Principais componentes dos aerogeradores 

 

Os principais componentes de um aerogerador são apresentados na Figura 2.12: 

 

Figura 2.12 -Principais componentes de um aerogerador. 

Fonte: CE-EÓLICA (2017) 

 

2.9.2.1 Torre 

A torre tem como função elevar a turbina do solo até uma altura conveniente, onde o 

vento tem maior velocidade. Sua estrutura pode ser constituída de diferentes materiais como 

aço ou concreto. No seu topo é montado o rolamento principal que possibilita o movimento da 

turbina, de forma a permitir o alinhamento da mesma com o vento (Dos Santos Custódio, 2009). 
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2.9.2.2 Nacele 

A nacele, por sua vez, é a estrutura com maior peso do sistema e abriga os principais 

componentes tais como o gerador, o multiplicador de velocidades, quando utilizado, e sistemas 

eletrônicos de controle e medições (Dos Santos Custódio, 2009).  

2.9.2.3 Caixa de engrenagens 

Como a turbina irá girar a baixas velocidades e o gerador elétrico apresentará 

velocidades altas, para o seu acoplamento é utilizada uma caixa multiplicadora ou redutora. É 

considerado um equipamento crítico, sendo aquele que costuma apresentar mais defeitos (Dos 

Santos Custódio, 2009). Nem sempre é utilizada, podendo a turbina e o gerador estar conectados 

por um mesmo eixo e existindo um sistema de conversão de frequência. 

2.9.2.4 Eixo 

Responsável pelo acionamento do gerador, fazendo a transferência da energia mecânica 

da turbina. Construído em aço ou liga metálica de alta resistência (Dos Santos Custódio, 2009). 

2.9.2.5 Unidade hidráulica 

Necessária somente em aerogeradores que dispõe de caixa de engrenagens, fazendo 

necessária a lubrificação e refrigeração. É composta de bombas, trocadores de calor e sistemas 

de comando (Dos Santos Custódio, 2009). 

2.9.2.6 Freio mecânico 

Utilizado para paradas de emergência, em tempestades ou durante a realização de 

manutenções. É feito de aço e, em geral, possui forma de disco (Dos Santos Custódio, 2009). 

2.9.2.7  Medidores de vento 

São montados sobre a nacele e tem como objetivo medir a velocidade e a direção do 

vento. Estas medições alimentam o sistema de controle e servem, ainda, para a monitoração do 

desempenho do aerogerador (Dos Santos Custódio, 2009). 

2.10 PRODUÇÃO ANUAL DE ENERGIA (PAE) DE UM PARQUE EÓLICO 

2.10.1 PAE de um aerogerador de um parque eólico 

 

Dos Santos Custódio (2009) afirma que a produção da energia de um aerogerador é o 

fator econômico mais importante e que incertezas na determinação da velocidade do vento, bem 

como da curva de potência do aerogerador, contribuem para erros na predição da energia gerada 

e elevam o risco financeiro. Uma vez que a estimativa da produção de energia depende do 
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comportamento do vento e este apresenta variações sazonais, tal previsão é realizada em base 

anual. 

Para calcular-se a energia anual gerada (EAG) deve-se determinar, inicialmente, a 

frequência de distribuição da velocidade do vento, ou seja, o histograma da velocidade do vento 

já apresentado na Seção 2.2. A seguir faz-se necessário dispor da curva de potência do 

aerogerador. A Figura 2.13 exemplifica a curva de potência do aerogerador da marca General 

Eletric, que possui diâmetro de rotor de 120m e potência nominal de 2,500 kW (GE 2.5 120): 

 

Figura 2.13 Curva de Potência GE 2.5 120  

Fonte: Wind-turbine-models.com (2018) 

 

A determinação da energia gerada é feita pelo cruzamento da estatística da velocidade 

do vento com a curva de potência do aerogerador, para todos os valores de velocidades do 

vento. Portanto, considerando-se que um ano contém 8760 horas, a energia anual gerada – EAG 

– de um aerogerador é dada pela Equação 2.13: 

 𝐸𝐴𝐺 =  ∑[ ℎ(𝑣) 𝑃(𝑣)] ∗ 8760 
(2.13) 

Onde, 

EAG = Energia anual gerada, [kWh]; 

ℎ(𝑣) = Frequência de ocorrência da velocidade do vento, [%]; 

𝑃(𝑣) = Potência produzida pelo aerogerador na velocidade do vento, [kW] 

A estatística da velocidade do vento, pode ser obtida por meio de medições ou através 

da função densidade de probabilidade da velocidade do vento no local em estudo, como por 

exemplo, a função de Weibull (Dos Santos Custódio, 2009). 
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Existirá uma PAE líquida e uma PAE bruta. A primeira é menor do que a segunda, 

devido às perdas existentes como, cortes para proteger a rede elétrica, ineficiência do rotor 

devido ao envelhecimento, menor velocidade do vento do que a prevista, perdas por efeito 

esteira e paradas devido a formação de gelo. Na Figura 2.14 é representado um fluxograma das 

etapas para o cálculo da energia produzida: 

 

Figura 2.14 Fluxograma do cálculo da energia produzida  

Fonte: Dos Santos Custódio (2009) 

 

Pode-se concluir, assim, que a estimativa da PAE é diretamente dependente do 

prognóstico da velocidade do vento na área do projeto. 

Clifton et. al (2016) descrevem como estimar a produção de energia de um projeto 

eólico na fase de pré-construção. A estimativa da PAE liquida é usada pelo desenvolvedor para 

avaliar a viabilidade financeira de uma usina eólica. A redução nas incertezas desta estimativa 

é importante, pois reduz os custos de financiamento do projeto, permitindo, desta forma, que 

fontes alternativas de investimento se interessem pelo projeto. Busca-se também reduzir as 

perdas através da otimização da planta eólica e de estratégias operacionais para, assim, reduzir-

se o custo da eletricidade.  

Para os investidores interessados no projeto, a estimativa de energia é, muitas vezes, 

expressa em distribuições de probabilidade da energia em diferentes períodos. Por exemplo, o 

valor de P50 de 1 ano é a quantidade de energia que tem 50% de chance de ser excedida em 
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qualquer ano durante a vida útil do projeto. Esses dados serão fundamentais para os modelos 

financeiros dos investidores, que, baseados nestes valores, decidirão quanto capital irão investir, 

avaliando os riscos a que estarão expostos. 

Portanto, etapas fundamentais para estimativa da PAE são a fase de prospecção e a 

estimativa do recurso eólico da área estudado para desenvolvimento do projeto, que servirão de 

dados de entrada para este cálculo. 

2.11 ÍNDICES ESTATÍSTICOS 

No capítulo referente aos resultados obtidos, são analisados os erros absolutos, relativos 

e o coeficiente de determinação entre a série de velocidade do vento medida e as séries de 

referência (reanálises). O erro absoluto EA foi calculado de acordo com a Equação 2.14: 

 𝐸𝐴 = |𝑋 −  𝑋′| (2.14) 

Onde, 

X = Valor medido; 

X’ = Valor da série de referência; 

Por outro lado, o erro relativo ER foi calculado conforme a Equação 2.15: 

 
𝐸𝑅 =

𝐸𝐴

𝑋
 

(2.15) 

O coeficiente de correlação Pearson R é uma medida de associação linear entre variáveis 

(Figueiredo Filho, 2009). O coeficiente de determinação R², por sua vez, também representará 

o nível de correlação entre as duas variáveis estudadas, podendo variar de 0 (grau de correlação 

muito baixo) a 1 (grau de correlação muito forte). O coeficiente de determinação foi calculado 

segundo a Equação 2.16: 

 
𝑅2 =  

[∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�𝑖 )]2 

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2 ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2
𝑖𝑖

 
(2.16) 

Onde, 

i = conjunto de medidas, [1,...,n]; 

x1,...,xn e y1,...,yn = valores medidos de ambas as variáveis, [m/s]; 

�̅� e �̅� = médias aritméticas de ambas as variáveis, [m/s] 
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3 METODOLOGIA 

 

O primeiro passo para realizar-se este projeto foi a escolha das estações meteorológicas 

que forneceram os dados medidos de velocidade do vento. As torres escolhidas encontram-se 

nos estados do Rio Grande do Norte, Bahia e Piauí. Os dados anemométricos utilizados nesta 

pesquisa foram fornecidos pela empresa Enel Green Power e são confidenciais, por isso, foram 

apresentados seus valores normalizados. Foram selecionadas 11 torres anemométricas, de 

acordo com os critérios que o MEASNET (2016) emprega para aceitar a coleta de dados como 

completa: 

1. Período de medição de, pelo menos, 12 meses consecutivos, com objetivo de 

aferir adequadamente variações sazonais. 

2. Disponibilidade dos dados filtrados do sensor principal maior que 90%. 

3. Disponibilidade dos dados completados pelo método MCP, baseado em outros 

dados medidos, maior do que 95%. 

Na Tabela 3.1, seguem as informações principais de cada uma das torres: 

Tabela 3.1 Torres anemométricas estudadas 

Torre Estado 
Altura de 

medição (m) 
Disponibilidade 

1 Piauí 101.5 99.9% 

2 Rio Grande do Norte 100.0 98.8% 

3 Pernambuco 99.5 97.5% 

4 Bahia 99.5 90.6% 

5 Bahia 88.0 91.3% 

6 Rio Grande do Norte 99.5 91.3% 

7 Pernambuco 99.5 95.1% 

8 Bahia 80.0 92.0% 

9 Bahia 80.0 97.6% 

10 Bahia 99.5 92.0% 

11 Bahia 80.0 99.2% 
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Em seguida, foi necessário fazer o download das séries de reanálise analisadas. Este 

download foi feito através da plataforma de modelagem Vortex fdc, ondem é possível acessar 

as séries de reanálise oriundas de suas fontes originais (NASA, NCEP/NCAR e ECWF). A 

localização geográfica da torre foi fornecida e a série de reanálises resultante foi a interpolação 

dos resultados dos nodos da grade mais próximos da localização dada. Em seguida, extrapolou-

se a série de dados de reanálise para as alturas medidas através da equação 2.9. Para utilizar 

esta equação utilizou-se como premissa uma CLA neutra, o que é uma limitação do presente 

trabalho. Caso fosse possível o cálculo do fluxo de calor através da medição de temperatura no 

nível do solo e a 2m de altura, por exemplo, seria possível considerar a estabilidade atmosférica 

na equação de Lei de Parede. 

A equação 2.9 considera o parâmetro Z0, que está relacionado com a rugosidade e, 

consequentemente, topografia local. As torres estudadas estão inseridas na região Nordeste, 

onde predomina a vegetação do tipo Caatinga, em que predominam plantas xerófilas e arbustos, 

frequentemente armados de espinhos. De acordo com a tabela 2.1, adotou-se um valor de 0.03 

para o parâmetro de rugosidade. 

Para cada torre meteorológica foram excluídas as médias mensais com disponibilidade 

menor que 80%. Realizou-se então o cálculo dos erros absolutos e relativos entre valores de 

velocidade mensais das séries medidas e das séries de reanálise em sua altura de origem e entre 

as séries medidas e as séries reanálise extrapoladas para a altura de medição. Além disso, para 

cada caso foi aplicada a regressão linear entre as séries temporais e obtido o coeficiente de 

determinação entre elas. 

A seguir, foi feita a previsão estimada de produção de energia para a torre 3, através da 

distribuição de Weibull. A curva de potência utilizada foi a de um aerogerador de diâmetro de 

rotor de 125m e altura de cubo de 100m. Além disso, a curva utilizada é aquela correspondente 

à densidade da região onde a torre anemométrica se encontra instalada.  

Para o cálculo da função densidade de probabilidade de Weibull (equação 2.1) foi 

necessário o cálculo dos parâmetros k. O cálculo do parâmetro k foi realizado através do método 

da máxima verossimilhança sugerido por Stevens e Smulders (1979). Este método ajusta uma 

distribuição de Weibull a um conjunto de medidas de velocidade do vento através da equação 

3.1: 
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𝑖=1 )

𝑁
]

−1

 
(3.1) 

Onde, 

i = Conjunto de medidas, [1,...,n]; 

Ui = Velocidade do vento no intervalo de tempo i, [m/s]; 

N = número de intervalos no tempo, [adimensional]; 

A equação 3.1 foi calculada utilizando iteração numérica, através do software 

Windographer. 

A Figura 3.1 é o fluxograma das etapas descritas: 

 

Figura 3.1 -Fluxograma da metodologia seguida. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos a respeito dos erros 

e da correlação calculados entre as séries medidas e de reanálise. Em seguida, é apresentado 

como a extrapolação da série de referência impacta no cálculo da velocidade do vento a longo 

prazo e, consequentemente, na estimativa da produção de energia bruta, um dos fatores mais 

decisivos na viabilidade de um projeto eólico. 

Inicialmente é apresentada uma visão geral do comportamento temporal dos dados 

medidos. Na Figura 4.1 são apresentadas as velocidades médias normalizadas de cada torre 

anemométrica para cada mês do ano e na Figura 4.2 são apresentados os desvios padrões médios 

também normalizados: 
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Figura 4.1- Regime de vento medido 

 

 
Figura 4.2 Desvio padrão médio 

 

Através dos gráficos a cima, foi possível constatar que, de uma forma geral, os meses 

mais ventosos ocorrem no inverno (Julho e Agosto) e os desvios padrões médios também são 

menores nesta época. Por meio dos dados medidos, constatou-se a influência climática na 

variabilidade da velocidade do vento, bem consistência no regime de ventos da região estudada. 
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O comportamento típico das séries de reanálise para o estado do Piauí é apresentado da 

Figura 4.3 a. Figura 4.6. Junto a estas curvas são plotados os valores extrapolados, bem como 

os respectivos desvios padrões. 

 

Figura 4.3 - Regime de vento e desvio padrão da reanálise ERA 5. 

 

 

Figura 4.4 - Regime de vento e desvio padrão da reanálise ERA – Interim. 
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Figura 4.5 - Regime de vento e desvio padrão da reanálise Merra – 2. 

 

 

Figura 4.6 - Regime de vento e desvio padrão da reanálise NCEP. 

 

Por meio destes gráficos, percebe-se consistência entre os dados reais e àqueles 

extrapolados. Além disso, percebe-se que a reanálise ERA 5 apresenta um comportamento 

ligeiramente diferente em relação ás outras reanálises, o que pode ser atribuído ao seu menor 

período de disponibilidade de dados. 
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Na Tabela 4.1 são apresentados os erros absolutos obtidos entre as medições de cada 

uma das torres, cujas medições mensais com disponibilidade menor que 80% foram excluídas, 

e a série de reanálise em sua altura de origem: 

Tabela 4.1 Erro absoluto 

Erro absoluto 

Torre Merra2 Era Era 5 Ncep 

1 2.10 4.83 2.46 5.05 

2 0.74 2.94 1.47 2.13 

3 6.82 3.12 1.50 2.32 

4 6.82 3.34 1.17 3.07 

5 3.34 4.87 3.01 4.17 

6 0.40 2.69 0.85 1.62 

7 1.34 3.61 2.08 2.83 

8 3.91 5.56 3.50 4.89 

9 2.78 4.22 2.34 3.50 

10 2.08 4.46 2.25 4.30 

11 3.38 5.18 3.27 4.76 

Médias 3.06 4.07 2.17 3.51 

 

Na Tabela 4.2 são apresentados os erros relativos obtidos entre as medições de cada 

uma das torres, após filtrar os meses com disponibilidade de dados menor que 80%, e a série 

de reanálise em sua altura de origem: 

Tabela 4.2 Erro relativo 

Erro Relativo  

Torre Merra2 Era Era 5 Ncep 

1 22.4% 51.6% 26.6% 54.1% 

2 9.7% 38.4% 19.5% 27.7% 

3 10.6% 39.4% 19.1% 29.0% 

4 13.9% 48.9% 17.4% 44.9% 

5 37.7% 55.0% 34.1% 46.5% 

6 4.8% 32.0% 10.1% 19.2% 

7 15.8% 43.1% 24.9% 33.5% 

8 41.0% 58.4% 36.8% 51.3% 

9 34.1% 51.9% 28.9% 43.1% 

10 26.0% 55.7% 28.4% 53.6% 

11 35.3% 56.4% 34.3% 51.5% 

Médias 22.9% 48.2% 25.5% 41.3% 

 

Na Tabela 4.3 são apresentados os valores de coeficiente de determinação obtidos a 

partir da correlação por meio da regressão linear: 
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Tabela 4.3 Coeficientes de determinação 

R² 

Torre Merra2 Era Era 5 Ncep 

1 0.95 0.96 0.97 0.81 

2 0.85 0.89 0.91 0.29 

3 0.75 0.88 0.88 0.25 

4 0.87 0.88 0.93 0.54 

5 0.83 0.74 0.89 0.57 

6 0.81 0.91 0.94 0.54 

7 0.81 0.87 0.91 0.26 

8 0.90 0.90 0.94 0.50 

9 0.90 0.87 0.92 0.59 

10 0.88 0.87 0.93 0.43 

11 0.45 0.31 0.47 0.49 

Médias 0.82 0.83 0.88 0.48 

 

Na Tabela 4.4 são apresentados os erros absolutos obtidos entre as medições de cada 

uma das torres, cujas medições mensais com disponibilidade menor que 80% foram excluídas, 

e a série de reanálise extrapolada para altura da medição: 

Tabela 4.4 Erro absoluto 

Erro absoluto 

Torre Merra2 Era Era 5 Ncep 

1 1.40 2.98 2.44 3.30 

2 0.27 1.06 1.47 0.90 

3 0.40 1.22 1.51 0.97 

4 0.43 1.95 1.17 1.58 

5 2.92 3.37 3.10 2.54 

6 0.54 0.46 0.85 1.16 

7 0.69 1.73 2.08 1.11 

8 3.56 4.13 3.67 3.05 

9 2.44 2.81 2.50 1.83 

10 1.53 3.05 2.25 2.83 

11 3.03 3.84 3.42 3.27 

Médias 1.56 2.42 2.23 2.05 

 

Na Tabela 4.5 são apresentados os erros relativos obtidos entre as medições de cada 

uma das torres, cujas medições mensais com disponibilidade menor que 80% foram excluídas, 

e a série de reanálise extrapolada para altura da medição: 
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Tabela 4.5 Erro relativo 

Erro Relativo  

Torre Merra2 Era Era 5 Ncep 

1 15.0% 32.3% 26.4% 35.9% 

2 3.6% 13.9% 19.5% 11.9% 

3 4.8% 15.5% 19.1% 12.2% 

4 6.4% 28.7% 17.5% 23.1% 

5 32.9% 38.2% 35.1% 28.7% 

6 6.5% 5.6% 10.2% 13.9% 

7 8.0% 20.6% 25.0% 13.1% 

8 37.2% 43.5% 38.5% 32.1% 

9 29.9% 34.6% 30.9% 22.7% 

10 19.1% 38.2% 28.4% 35.3% 

11 31.2% 40.7% 36.1% 34.1% 

Médias 17.7% 28.3% 26.1% 23.9% 

 

Na Tabela 4.6 são apresentados os valores de coeficiente de determinação obtidos a 

partir da correlação por meio da regressão linear: 

Tabela 4.6 Coeficientes de determinação 

R² 

Torre Merra2 Era Era 5 Ncep 

1 0.95 0.96 0.97 0.81 

2 0.85 0.89 0.91 0.29 

3 0.75 0.88 0.88 0.25 

4 0.87 0.88 0.93 0.54 

5 0.83 0.74 0.89 0.57 

6 0.81 0.91 0.94 0.54 

7 0.81 0.87 0.91 0.26 

8 0.90 0.90 0.94 0.50 

9 0.90 0.87 0.92 0.59 

10 0.88 0.87 0.93 0.43 

11 0.45 0.31 0.47 0.49 

Médias 0.82 0.83 0.88 0.48 

 

Analisando-se, primeiramente, os erros absolutos entre as séries de velocidade do vento 

medidas e as séries de reanálise, percebe-se que as séries de reanálise extrapoladas, com 

exceção da reanálise ERA 5 que já dispõe de dados à altura de 100m, apresentam menor erro 

absoluto em relação a série medida. Além disso, a série MERRA-2 é aquela que apresenta o 

menor erro com relação aos dados de velocidade do vento medidos. Tal análise pode ser mais 

facilmente observadas na Figura 4.7: 
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Figura 4.7 Comparação entre os erros absolutos 

 

O mesmo pode ser observado na Figura 4.8 com relação ao erro relativo entre a série de 

vento medido e a reanálise correspondente. Novamente, com exceção da reanálise ERA 5, os 

resultados das séries de reanálise extrapolada são melhores. A reanálise MERRA 2 extrapolada 

apresenta também os menores erros relativos. 

 
Figura 4.8 Comparação entre erros relativos 
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Com relação ao coeficiente de determinação não se nota variação entre a correlação 

com a reanálise extrapolada ou em sua altura de origem. A reanálise NCEP é aquela que 

apresenta pior resultado, enquanto as outras reanálises apresentam um valor de correlação 

parecido. A série que apresenta melhor índice de correlação é a ERA 5. Na Figura 4.9 são 

plotados os valores médios encontrados: 

 

Figura 4.9 Coeficiente de Determinação 

 

Na Tabela 4.7 seguir encontram-se os valores calculados de energia utilizando-se os 

dados medidos da torre 3 e cada uma das séries de reanálise como séries de referência para o 

cálculo da velocidade de longo prazo: 

 

Tabela 4.7 Energia produzida para diferentes séries de referência 

Torre 3 

Série de 

referência 

Energia 

produzida(GWh/y) 

MERRA 2 10.72 

MERRA 2 

Extrapolada 
13.20 

ERA - I 3.17 

ERA - I  

Extrapolada 
9.23 
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ERA 5 8.32 

ERA 5 

Extrapolada 
8.30 

NCEP 2.5 5.07 

NCEP 2.5 

Extrapolada 
12.94 

 

Ao extrapolar-se a reanálise Merra-2, cuja altura dos dados é de 50m, para a altura de 

medição da torre 3 (99.5m) há um aumento na estimativa de produção de energia bruta de mais 

de 2 GWh ao longo de um ano. A diferença na estimativa de produção é ainda mais notável ao 

extrapolar-se as reanálises ERA-Interim e NCEP 2.5, que possuem dados a apenas 10m de 

altura, para a altura em que ocorreram as medições. No primeiro caso, há uma ampliação na 

estimativa de produção de aproximadamente 6 GWh ao longo de um ano e, no segundo, o 

aumento é de quase 8 GWh. Por outro lado, ao utilizar-se a reanálise ERA 5 como série de 

referência, cuja altura dos dados é de 100m, para o cálculo da velocidade do vento de longo 

prazo, a diferença entre as estimativas é bem mais baixa e, ao contrário dos casos anteriores, a 

energia bruta prevista ao considerar-se a reanálise extrapolada é um pouco menor.  

5 CONCLUSÃO 

 

Através dos resultados encontrados, pode-se concluir que para as séries de reanálise 

MERRA 2, ERA Interim e NCEP 2.5, a extrapolação dos dados da série de referência para a 

altura da medição do vento por meio da Lei Logarítmica diminui o erro absoluto entre as duas 

séries em aproximadamente 40%. No entanto, para a série ERA 5, a extrapolação por meio da 

Lei Logarítmica acarreta em um aumento médio de erro absoluto de 2.4%. 

Em relação ao erro relativo, novamente observa-se uma diminuição em seu valor ao 

extrapolar-se as séries de reanálise MERRA 2, ERA Interim e NCEP para as alturas de medição 

das torres anemométricas através da Lei Logarítmica. O erro relativo entre as séries medidas e 

as reanálises ERA Interim e NCEP diminui em média em 40% e para a reanálise MERRA 2 

este erro diminui em média em 22.5%. Novamente, para a reanálise ERA 5 o aumento do erro 

relativo é de 2.4%. 

Por meio destes resultados, conclui-se que é importante que a etapa de extrapolação por 

meio da Lei Logarítmica seja considerada, especialmente para as reanálises ERA Interim e 
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NCEP, cuja altura disponível é de apenas 10m a cima do solo. Esta extrapolação permitirá, 

como demonstrado, que a série de referência se aproxime da série de dados medidos, ficando, 

desta forma, menos distante da realidade da velocidade do vento na localidade estudada. 

Percebe-se também que, para a reanálise ERA 5, os dados fornecidos pela reanálise a altura de 

100m apresentam menos erros em relação às medições, isto deve-se ao fato do modelo 

numérico implementado na modelagem desta reanálise ser mais preciso do que a extrapolação 

realizada através da Lei de Parede, que não considera, por exemplo, a estabilidade atmosférica 

local.  

A respeito do coeficiente de determinação, contatou-se que as reanálises MERRA 2, 

ERA Interim e ERA 5 apresentam resultados similares com forte grau de correlação com as 

medições e se mostram séries de referência adequadas para a região estudada do nordeste 

brasileiro, com valor médio de R² de 0.84. As correlações com a reanálise NCEP apresentam 

um valor muito baixo de R² de, em média, 0.47. Portanto, esta reanálise não seria considerada 

como representativa da área onde ocorreram as medições, acrescentando incertezas na 

estimativa da produção de energia e, assim, aumentando o risco do empreendimento eólico. 

É importante quantificar, em termos de energia produzida, o quanto significa a 

extrapolação da base de dados de referência para as alturas de medição. Por exemplo, a 

estimativa de energia bruta calculada a partir da reanálise ERA-Interim a 10m é praticamente 4 

vezes menor que a estimativa calculada por meio da reanálise MERRA-2 extrapolada. 

Subestimar o recurso eólico de certa região pode comprometer a competitividade do projeto no 

mercado e sua viabilidade econômica. Por outro lado, superestimar a produção também poderá 

trazer problemas, uma vez que o produtor tem o compromisso com a venda de determinada 

quantidade de energia. Justifica-se, assim, a necessidade de se ter uma estimativa de produção 

de energia confiável. Esta confiabilidade será alcançada, principalmente, minimizando-se os 

fatores desconhecidos, como os erros, e as incertezas, que podem ser consideradas como 

dispersões da realidade e que aumentam os riscos da previsão e do empreendimento em si, 

desde a fase de planejamento de implantação até a operação. 

Para que as extrapolações sejam ainda mais precisas, é recomendada a instalação de 

medidores de temperatura ao longo do perfil da torre anemométrica para que o gradiente 

térmico e, assim, o fluxo de calor possa ser calculado. Acredita-se que com estas medições, a 

extrapolação de vento, quando necessária, será mais precisa por levar em conta a turbulência 

gerada pelos diferentes níveis da estabilidade atmosférica.  
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