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RESUMO 

Diante do cenário atual, a substituição do tradicional modelo de geração hidrotérmico para hi-

droeólioelétrico no Brasil é bastante promissor. Deve-se ressaltar que o sistema elétrico brasilei-

ro tem se baseado, há décadas, na geração hidráulica auxiliada por fontes térmicas oriundas de 

combustíveis fósseis. Recentemente, fontes de energia renovável como a de biomassa, a solar e a 

eólica vêm também sendo utilizadas. A participação das fontes eólicas tem sido significante des-

de 2005, tendo o Estado do Ceará demonstrado grande potencial para exploração desse recurso. 

Para amparar essa inserção na matriz energética cearense, os perfis dos fatores de capacidades 

são avaliados, neste trabalho, visando o planejamento de produção de energia elétrica nos par-

ques eólicos. Para os parques eólicos em operação, constata-se que a velocidade média horária 

dos ventos ao longo do período analisado é de 8,54 m/s, conforme base de dados analisada entre 

2012 e 2014. As funções de probabilidade de Rayleigh e Weibull permitiram também comparar 

os fatores de capacidade encontrados na simulação com os dados verificados, entre os anos 2009 

e 2014, em 35 plantas eólicas enquadradas, conforme procedimento de rede do ONS, com o ob-

jetivo de avaliar a variação desse indicador. Além disso, é possível analisar comparativamente o 

valor real dos fatores de capacidade em função dos valores planejados. O fator de capacidade 

médio, determinado empiricamente, nas plantas em operação é 39,9%, sendo que o valor corres-

pondente às curvas de distribuição de probabilidade da velocidade do vento, o FCmédio, é 48%. 

Dessa forma, conclui-se que a alteração do modelo hidrotérmico para hidroeólicoelétrico para 

algumas regiões do Brasil é viável e de significativa importância, tendo em vista os cenários atu-

ais de nossa reserva hídrica. O estudo ainda permite constatar que os parques eólicos atualmente 

representam 23,7% de participação da demanda de carga no Estado do Ceará, que corresponde 

atualmente a 2 GWp. Assim, é perfeitamente possível se alterar a participação para 40%, aumen-

tando-se em 12,3% a capacidade instalada no Estado. Em outros termos, isso significa aumentar 

a atual participação de 1,1 GW para 2 GW de potência instalada, sendo que o fator de capacidade 

médio de 475 MWmédios ao ano passaria a ser de 800 MWmédio, o que permitiria a maior diversifi-

cação da matriz energética cearense. Essa diferença é estimada em 325 MWmédios, o que corres-

ponde a mais 30 parques eólicos de 30 MW cada. 

 

Palavras Chaves: Fator de capacidade. Matriz energética. Fonte eólica. 

 



 
 

ABSTRACT 

Given the current scenery in Brazil, the replacement of the traditional hydrothermal-based power 

generation model for a hydro/wind-based one is very promising. It is worth to mention that the 

Brazilian power system has been based on hydropower generation for decades, but the energy 

matrix was gradually supplemented by the addition of thermal sources derived from fossil fuels. 

Recently, renewable energy sources such as biomass, solar, and wind have also been included. 

Within this context, the participation of the wind power has become significant since 2005, while 

the state of Ceará has shown great potential for the exploitation of such energy resource. In order 

to support the integration of the wind power to Ceará energy matrix, the profiles of capacity fac-

tors are evaluated in this work aiming at energy planning regarding wind farms. Considering the 

wind farms currently in operation, it can be stated that the hourly average wind speed for the 

analyzed period is 8.54 m/s for the database among the years 2012 and 2014. The Rayleigh and 

Weibull distribution functions also allow comparing the capacity factors obtained in simulation 

tests and actual data for the period between 2009 and 2014, involving 35 wind farms, defined 

according to the ONS grid procedures. Besides, it is possible to effectively compare the actual 

capacity factors with the predicted ones. The average capacity factor, which has been determined 

empirically in operating plants, is 39.9%, while the value corresponding to the distribution func-

tion curves, the FCavg, is 48%. Thus, the replacement of the current hydrothermal generation 

model for a hydro-wind-power-based one, in some regions of Brazil, is viable and of great im-

portance within the current scenery of water reserves. The study also reveals that wind farms 

now account for 23.7% of the load demand in the state of Ceará, which is currently equal to 2 

GWp. It is then possible to increase its contribution to 40%, thus increasing the installed capacity 

by 12.3%. In other words, it implies increasing the installed power from 1.1 GW to 2 GW, while 

the average capacity factor of 475 MWavg per year is increased to 800 MWavg, with the conse-

quent diversification of Ceará energy matrix. This difference is estimated at 325 MWavg, which 

corresponds to more than 30 wind farms rated at 30 MW each. 

 

Keywords: Capacity factor. Energy matrix, Wind power. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUÇÃO 

Nesta introdução são apresentados, de forma clara, os objetivos da pesquisa com foco 

na inserção da fonte eólica na matriz energética brasileira. Subsequentemente, apresenta-se a mo-

tivação para se dar à fonte eólica um papel relevante na participação energética, como energia de 

base, juntamente com as plantas hidroelétricas e térmicas. Destaca-se, também, o histórico de sua 

utilização como um recurso natural, conhecido recentemente, na produção de energia elétrica. 

1.1 Objetivo da pesquisa 

A inserção da fonte eólica como energia de base no Estado do Ceará pode estar mais 

próxima do que se possa imaginar, não só para a região em questão, mas também para o Brasil. O 

Ceará é, seguramente, um estado com capacidade de geração de energia elétrica pela fonte eólica. 

Essa afirmação está criteriosamente condicionada a uma questão puramente técnica. Então, por 

que não explorar esse tema no sentido literal da palavra? Assim, o objetivo dessa pesquisa decor-

re de alguns eventos verificados no setor elétrico, tanto em nível mundial como em nível nacio-

nal. Na matriz energética nuclear, por exemplo, o fator risco vem sendo fortemente considerado a 

partir do acidente da usina nuclear de Chernobil, na Ucrânia, em 1986, o qual trouxe repercussões 

negativas à época. Devido às suas proporções devastadoras, o acidente transformou aquela zona 

urbana numa cidade fantasma, com reflexos locais até os dias de hoje. Outro evento mais recente, 

em relação à matriz nuclear, foi o acidente da usina nuclear de Fukushima no Japão em 2011, 

com impactos ambientais severos, afetando trabalhadores e transientes naquela região, além, é 

claro, da ruptura do suprimento energético. 

Por óbvio, pode-se concluir que o Ceará não apresenta qualquer potencial nuclear 

(aliás o Brasil não têm tradição para essa fonte), mas sim grande potencial eólico, dispondo de 

área geográfica conveniente para sua exploração, e talento regional no aspecto da geração de 

energia elétrica pela fonte renovável. Fatores que conferem ao Estado capacidade para tornar essa 

fonte cada vez mais consolidada. Outro fator que torna atrativa, para o Ceará, esta fonte energéti-

ca é o seu custo de exploração, comparando-o ao elevado custo que vem sendo imposto à conta 

de energia da sociedade, em razão do despacho das usinas térmicas, nos últimos anos. Quanto à 

energia oriunda das usinas hidrelétricas, esta possui alto CVU – Custo Variável Unitário, por se 

verificar, atualmente, uma condição crítica nos reservatórios, principalmente na região NE – Nor-
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deste, que apresentam níveis abaixo do previsto. O comprometimento das reservas hídricas do 

Brasil motiva, cada vez mais, a inserção da fonte eólica na matriz energética nacional, especial-

mente no Ceará. Nesse contexto serão analisados os fatores de capacidade, entre 2009 a 2014, de 

todos os parques eólicos em operação na região cearense e verificada a viabilidade de tornar uma 

realidade a geração de energia elétrica por meio da fonte eólica. 

Neste trabalho, será buscado enfatizar e mensurar, para o Estado do Ceará, as possibi-

lidades de aproveitamento dessa energia fornecida pelos ventos que pode ser transformada em 

energia mecânica e, subsequentemente, em energia elétrica. Ou seja, buscar nos recursos da regi-

ão o que de melhor ela pode ofertar em termos de geração de energia elétrica. 

A Lei 10.438 de 2002, já apontava para a necessidade do Brasil possuir pelo menos 

10% de fontes renováveis na sua matriz energética nacional, e permitir sua expansão, respaldada 

através dessa lei, naquele momento, para biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e eólicas. A 

expansão dessa oferta não poderá mais estar desvinculada das fontes renováveis. Neste trabalho 

especificamente, a fonte eólica será objeto de estudo como fonte energética principal. 

Pensar em equalizar demanda e oferta por uma fonte sustentável, em razão de um 

planejamento energético, nos leva a refletir e estar atentos aos desperdícios, à otimização dos 

recursos, à regionalidade dos ambientes, à disponibilidade desses recursos, aos investimentos 

necessários e o seu custo-benefício, às tecnologias associadas e disponíveis no planeta, à cultura e 

educação de uma sociedade, sua economia, política, aspectos socioculturais em geral, tudo isso 

para equilibrar melhor o balanço energético. Portanto, já é mais do que o momento de ser pensa-

do um planejamento energético, baseado unicamente na fonte eólioelétrica, especialmente no 

Estado do Ceará, que, curiosamente, desbravou esse campo na dianteira, em comparação com 

outros estados da federação brasileira. Tal fato se verifica graças à largada em investimentos nas 

fontes renováveis para geração de energia elétrica. Foi o Ceará desbravador em fonte eólica, em 

fonte solar e no aproveitamento da variação das marés para geração de energia elétrica, o que 

ocorreu mais recentemente, na região do Porto do Pecém, na costa oeste do Estado, mais preci-

samente no município de São Gonçalo do Amarante. 

Embora não seja o argumento principal dessa pesquisa, pode-se pensar, com a inser-

ção da fonte eólica, em uma proposição também para redução do CO2 na indústria de energia, 

onde a sua produção é relevante. Embora Udo (2011, p. 9) comente que os grandes investimentos 
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de bilhões de euros na fonte eólica, especialmente na Irlanda, resultam em não mais do que pouca 

redução na produção de CO2 , sabe-se que existe de fato uma relevante contribuição na redução 

de emissão do gás carbônico pela participação da fonte eólica. Talvez, no contexto de que as hí-

dricas no Brasil tenham os níveis de seus reservatórios muito abaixo da expectativa, e o operador 

nacional não abra mão da operação das térmicas, há de se concordar com Udo. Não se tratando, 

porém, desse contexto, a inserção de mais eólicas no balanço energético, com redução gradativa 

das térmicas, seguramente será uma opção válida. 

A motivação maior da presente pesquisa se suporta em uma proposta ampla de apro-

veitamento da riqueza natural advinda dos ventos, no Estado do Ceará, e a recomendação de uma 

mudança do modelo hidrotérmico para hidroeólioelétrico, pensando-se no planejamento energéti-

co regionalizado e de longo prazo. Tal motivação justifica-se pelas excelentes jazidas de veloci-

dade média de vento, nas localidades em estudo, visando-se tornar a geração de energia elétrica 

do Estado oriunda, predominantemente, da fonte eólica. 

 

1.2 Metodologia aplicada 

O foco central a ser analisado é avaliação da viabilidade técnica de se inserir a fonte 

eólica na atual matriz energética com um papel relevante. Essa nova demanda ou novo entrante 

na matriz energética surge em razão da escassez de chuvas nos últimos anos, em nível nacional, e 

ao alto custo operacional das usinas térmicas. Será identificado como está disposta essa matriz do 

ponto de vista hídrico, térmico, nuclear e de fontes renováveis. Serão, também, avaliadas as prin-

cipais implicações de severidade do sistema elétrico nacional e a busca de uma solução para im-

plementação dessa fonte alternativa no SIN - Sistema Interligado Nacional. 

É sabido que o planejamento energético atual passa por dificuldades no que diz res-

peito à disponibilidade de recursos hídricos, em razão da descendente curva nos níveis dos reser-

vatórios hídricos para geração de energia, no presente momento. Posto isso, buscar-se-á, na fonte 

eólica, uma possibilidade de diversificação da matriz, dando-se mais relevância à oferta de gera-

ção, por meio dessa fonte. Será, então, apresentada uma base de dados das velocidades de vento, 

da região cearense, para os anos de 2012, 2013 e 2014, através do Sistema de Acompanhamento 

das Medições Anemométricas – AMADVP da EPE – Empresa de Pesquisa Energética. Essa ins-

tituição disponibiliza séries de dados de médias horárias de velocidade de vento, umidade e tem-
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peratura. Com base nesses dados, formatar-se-ão, através da plataforma Windows, no aplicativo 

Excel do pacote Office da MICROSOFT, as médias horárias, para encontrar as faixas de veloci-

dade média do vento a cada mês e ano. Com isso, se utilizarão as funções de distribuição de Ray-

leigh e Weibull e se estimarão as distribuições das frequências de cada velocidade de vento e 

também das distribuições normais. Serão utilizados os dados de fator de capacidade planejado e 

verificado, fornecidos pelos boletins mensais de geração de energia elétrica pela fonte eólica do 

ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico. Com os dados de fatores de capacidade, é feita 

uma divisão em dois blocos de análise para proposição da viabilidade de inserção da fonte eólica 

no SIN ao longo dos anos de 2009 a 2014. Serão disponibilizados, ainda, na pesquisa os dados 

históricos de variabilidade dos reservatórios hídricos e comprovada a alta variabilidade no longo 

prazo. 

1.3 Histórico do uso dos Ventos 

Desde os primórdios da vida humana, o aproveitamento dos recursos naturais, são fei-

tos pela extração na natureza mesmo que inconscientemente. Quando se aproveita a força das 

ondas para surfar, por exemplo, se estar a utilizar essa variação do nível das marés para uso fruto 

do entretenimento. Pode-se utilizar o vento também, para a atividade econômica de pescado, ao 

utilizar o vento para pressionar as velas e deslocar as embarcações. O fogo, sendo outro exemplo 

de recurso natural, com aplicação na produção de alimentos, ou geração de vapor. Não importa 

qual seja a aplicação, o mais importante, é utiliza-la em benefício da sociedade. A Definição se-

gundo tutorial da Eletrobrás no site do CRESESB - Centro de Referência para Energia Solar e 

Eólica (2015), a despeito do conceito da energia eólica é: 

“A energia eólica provém da radiação solar uma vez que os ventos são gerados pelo 
aquecimento não uniforme da superfície terrestre. Uma estimativa da energia total dis-
ponível dos ventos ao redor do planeta pode ser feita a partir da hipótese de que, aproxi-
madamente, 2% da energia solar absorvida pela Terra é convertida em energia cinética 
dos ventos. Este percentual, embora pareça pequeno, representa centena de vezes a po-
tência anual instalada nas centrais elétricas do mundo.” 

Quanto ao aproveitamento do uso dos ventos para a produção de energia há, segundo 

FADIGAS (2011, p. 8 e 9), uma suposta especulação do uso de moinhos de vento por volta de 

3000 A.C. – Antes de Cristo, no Egito, nas proximidades da cidade de Alexandria. De fato, po-

rém, é constatado historicamente, segundo a mesma autora, que a aplicação dessa tecnologia só 

ocorreu na Pérsia, por volta de 200 A.C., na moagem de grãos e bombeamento de água, conforme 
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a Figura 01. A EIA - Energy Information Administration expõe, em seu site na rede mundial de 

computadores, que, em torno de 5000 A.C., já se utilizava a força dos ventos na navegação no rio 

Nilo. A EIA, ainda afirma que a China utilizava a força dos ventos, para bombeamento de água, a 

cerca de 200 A.C., mesmo período em que esse emprego se dava na Pérsia. 

Figura 01 - Tradicional moinho de Vento. 

 

Fonte: EIA.  

O autor PINTO (2013, p. 32) nos traz uma cronologia interessante dos marcos rele-

vante em relação aos eventos do uso do potencial eólico ao longo dos séculos. Seu histórico ini-

cia-se na Pérsia, no século VII, com os primeiros registros do moinho de vento, passa ao século 

XI, com o desenvolvimento desses moinhos após as cruzadas, depois ao século XVII, com o uso 

dos moinhos de vento para bombeamento da água, ao século XIX, com o início da revolução in-

dustrial e o primeiro moinho de vento usado para geração de energia elétrica, em 1887, na Escó-

cia e, em 1888, com o primeiro moinho de vento para geração de energia elétrica em grande esca-

la, nos Estados Unidos. Dá conta da construção de mais de 100 turbinas na Dinamarca, entre 
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1891 e 1918, e dá destaque ao estudo do limite de Joukowsky-Betz1, em 1918 e 1919. Seguindo-

se a esses eventos, relata o uso intenso de combustíveis fósseis, em 1973, e, no início dos anos 

80, a expansão da indústria dinamarquesa. Informa sobre a operação, ali, do primeiro parque eó-

lico offshore, em 1991. Destaca a expansão da indústria alemã, em 2000, e o alcance, pela energia 

eólica, de 20% da matriz energética da Dinamarca, em 2003. Comenta que, em 2008, a união 

europeia define metas para aumentar a contribuição das energias renováveis, para sua matriz 

energética, até 2020. Informa que, em 2011, o Brasil supera a meta de 1 GW em geração de ener-

gia elétrica por meio da fonte eólica. 

A evolução das pesquisas ao longo dos séculos trouxe avanços significativos à socie-

dade dos dias de hoje, pois, realmente, sob o aspecto energético, mesmo que a intenção inicial do 

uso dos moinhos de vento fosse a moagem ou qualquer outra atividade pensada à época, o que, de 

fato, se verificou foi um processo evolutivo centenário, que resultou no surgimento das usinas de 

energia eólica, que só trouxeram benefícios ao meio tecnológico. Na Figura 02, abaixo, é apre-

sentada, de forma resumida e específica, a família de aerogeradores desenvolvidos ao longo das 

décadas de 1980 a 2000. Atualmente, no Brasil, os mais comercializados estão na faixa de 1,5 a 

2,5 MW, embora já haja parques eólicos com aerogeradores com potência nominal de 3 MW. 

Destaque-se o aumento do diâmetro do rotor e a elevação da altura da torre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Albert Johann Betz (1885-1968) – foi um físico alemão pioneiro na tecnologia de turbinas eólicas. Sua tese foi 
emitida em 1920, pelo artigo “Das Maximum der Theorestisch Möglichen Ausnutzung”.  
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Figura 02 - Evolução dos aerogeradores de 1985 a 2005. 

 

Fonte: CRESESB - DEWI, 2005 

Arckemann (2005, p.8), demonstra a evolução dos rotores e suas respectivas potên-

cias na tabela abaixo. 

Tabela 1 - Evolução dos geradores entre 1985 e 2004. 

Anos Capacidade (kW) Diâmetro do rotor (m) 

1985 50 15 

1989 300 30 

1992 500 37 

1994 600 46 

1998 1500 70 

2003 3000-3600 90-104 

2004 4500-5000 112-128 

Fonte: Ackermann. Wind Power in Power System. 

Nos Estados Unidos da América, já se discute a fonte eólica, por meio de convenções 

e comitês, como é o caso da AWEA - American Wind Energy Association, desde a década de 70. 

No Brasil somente em 2002, criou-se a ABEEOLICA - Associação Brasileira de Energia Eólica, 
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uma associação similar, também com objetivo de promover as discussões no setor e, principal-

mente, como dito em sua missão, de “inserir a produção de energia eólica como fonte na matriz 

energética nacional, promovendo a competitividade, consolidação e sustentabilidade da indústria 

de energia eólica”. 

Algumas outras associações são expressivas, no cenário mundial, como a GWEC - 

Global Wind Energy Council e a EWEA - European Wind Energy Association. No cone sul, en-

contram-se a AEE - Associacion Empresarial Eólica, a ACERA - Associación Chilena de Energí-

as Renovables, a AUdEE - Associación Uruguaya de Energías Eólica, a AAEE - Associación 

Argentina de Energia Eólica, além da já citada ABEEÓLICA. 

No planeta terra, segundo BREEZE (2005, p.153) explica, há algo estimado em torno 

de 1,7 milhões de TWh de energia, que poderia ser gerada pela fonte eólica. Parte desse recurso 

tem sido usada, há séculos, em benefício coletivo, seja na navegação, moagem, entretenimento, 

bombeamento de água, geração de energia elétrica ou qualquer outra atividade. O importante é 

saber que se tem um abundante recurso natural disponível e renovável. 

Atualmente, no Ceará, o uso dos ventos, em sua quase totalidade, está tecnicamente 

voltado para a geração de energia elétrica, por meio de aerogeradores de eixo horizontal, além de 

servir a atividades secundárias, como os esportes radicais marítimos e a pesca. Desde 2008, os 

parques eólicos vêm sendo instalados, no Ceará, com esse propósito. Embora seja um período 

recente, é importante saber que já somam um pouco mais de 461 unidades geradoras produzindo 

energia elétrica por meio do aproveitamento do potencial eólico nessa região. No Brasil, atual-

mente, já se tem 6,58 GW de potência instalada. Os Estados do RN - Rio Grande do Norte, CE - 

Ceará, BA - Bahia e RS - Rio Grande do Sul exploram esse recurso, seguidos por alguns estados 

emergentes, como Santa Catarina, Piauí, Maranhão e Pernambuco, todos com condições favorá-

veis a inserção da fonte eólica.  

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

No capítulo I, são abordados o objetivo e a motivação da inserção da fonte eólica, 

com papel relevante, na matriz energética nacional. É descrita ainda metodologia utilizada para 

identificação e avaliação da viabilidade dessa inserção, com relevante contribuição, na matriz 
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energética nacional. Ainda neste capítulo, é abordado o histórico, de forma sucinta, desde o início 

do uso dos ventos até o aproveitamento desse recurso natural, como forma de energia, nos dias de 

hoje. 

No Capítulo II, é dada uma visão geral do setor elétrico, sendo apresentada uma ca-

racterização energética em nível mundial, brasileiro e nordestino. Por último é feita uma caracte-

rização cearense, abordando-se sua relação com a funcionalidade do setor elétrico brasileiro, com 

foco em seu planejamento energético. 

No Capítulo III, é feita uma abordagem, especificamente, na região nordeste e, espe-

cialmente, no Ceará. Abordam-se os projetos em operação, aqueles em implantação e a expectati-

va de novos projetos energéticos. Mostram-se, comparativamente, as diferentes matrizes e seus 

riscos, e ainda a inserção da matriz eólica no modelo elétrico cearense. Verificam-se, também, as 

possibilidades de se aumentar a participação da fonte eólica na geração de energia elétrica no Es-

tado. São ainda abordados os principais desafios do setor e sua competitividade, juntamente com 

a avaliação das suas necessidades sistêmicas. 

No Capítulo IV, é feita a avaliação dos resultados de velocidade média do vento, de 

sua direção e temperatura, e apresentam-se suas curvas de distribuição de probabilidade, assim 

como se verificam seus fatores de capacidade entre os anos de 2009 a 2014. 

  

No capítulo V, apresentam-se os resultados da pesquisa, focando-se, exclusivamente, 

a matriz eólica, e apontando-se o perfil de carga do Ceará, acompanhado das expectativas de 

atendimento ao despacho das eólicas a essa demanda. Estimativas são feitas de quando o Estado 

poderia ter autossuficiência energética. Na apresentação da conclusão, é consolidada a tese pro-

posta para o trabalho, no que diz respeito à alteração do modelo hidrotérmico para hidroeólioelé-

trico para determinadas regiões do país, como o Estado do Ceará. Por último, são disponibiliza-

das as recomendações finais. 

Vimos, neste capítulo, uma breve apresentação da metodologia a ser utilizada, no pre-

sente trabalho, para identificar as oportunidades e os agentes motivadores para inserção da fonte 

eólica no setor elétrico brasileiro, na perspectiva de se dar suporte mais efetivo à matriz energéti-

ca e ao SIN. O máximo de injeção de corrente possível, auxiliaria a matriz hídrica a recuperar 
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seus níveis ideais de operação mantendo, de forma contínua, um modelo mais eólioelétrico, jun-

tamente com hídricas, e menos térmicas e nucleares, as quais seriam empregadas apenas para 

controle da reserva girante e da qualidade de energia. Foi feita, ainda, uma retrospectiva histórica 

do uso dos ventos, desde seu uso rústico na moagem de grãos até sua utilização para geração de 

energia elétrica.  
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CAPÍTULO II 

2 VISÃO GERAL DO SETOR ELÉTRICO 

Neste capítulo, inicia-se um breve histórico sobre o setor elétrico brasileiro, no século 

XIX, com os principais eventos marcos de usinas. Será também apresentada uma visão global das 

matrizes energéticas no mundo, destacando-se sempre as fontes alternativas de energia e incluin-

do-se características do Brasil e da região NE. 

2.1 Setor Elétrico Brasileiro 

Embora seja complexa a aventura de se tentar explicar o referido setor, ele inicia-se 

com a instalação de um dínamo na estação central da Estrada de Ferro D. Pedro II, situada no Rio 

de Janeiro e implantada em 1879. Contraditoriamente, por ser reconhecido, tradicionalmente, 

como um país de energia limpa, estima-se que, naquele mesmo ano, ocorreu a instalação da pri-

meira usina de fonte termoelétrica, no Brasil, localizada no distrito de Campos, no Rio de Janeiro, 

pioneiro no fornecimento de iluminação pública. Após 4 anos, nasceu a primeira usina hidrelétri-

ca, de 500 kW, pequeno porte quando comparado com o das usinas da atualidade. Surgiu, con-

comitantemente, a primeira linha de transmissão, com 2 km de extensão, no Ribeirão do Inferno, 

na cidade de Diamantina-MG. A capital do Rio Grande do Sul foi a primeira cidade, no Brasil, a 

ter luz elétrica fornecida por uma termelétrica, em 1887. E, assim, foi-se avançando, gradativa-

mente, até o século XVIII, quando, em 1903 - período conhecido como primeira república, foi 

emitido o documento que disciplina o uso de energia elétrica. Em 1929, o Brasil, já com 780 MW 

de potência instalada e com 891 usinas, sendo 541 hidrelétricas, 337 térmicas e 13 mistas, edita o 

primeiro código de águas, pelo decreto № 24.643 (10/07/1934), na gestão do então Presidente da 

República Getúlio Vargas. O decreto estabeleceu as concessões de controle das concessionárias 

de energia elétrica ao poder público. Foi criado, ainda no regime Vargas, em 1939, o CNAE - 

Conselho Nacional de Águas e Energia, com o objetivo de mitigar os problemas relacionados ao 

abastecimento, regulação e tarifas de uso do sistema. Entre 1940 e 2001, ocorreram diversos ou-

tros acontecimentos históricos, que valem a pena ser destacados neste capítulo. São eles, confor-

me relato do relatório de 10 anos da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: 

Em 1952 - Criação do BNDE - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ins-

tituição do imposto único sobre energia elétrica e do fundo federal de eletrificação, e nascimento 

da CEMIG - Companhia de Eletricidade do Estado de Minas Gerais;  
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Em 1957 – Construção da Usina de FURNAS - Furnas Centrais Elétricas, primeira 

usina hidrelétrica de grande porte, com capacidade instalada de 1.216 MW; 

Em 1960 – Criação do MME - Ministério de Minas e Energia; 

Em 1962 – Criação da Eletrobrás; 

Em 1965 – Criação do DNAE - Departamento Nacional de Água e Energia; 

Em 1969 – Criação do CCOI – Comitê Coordenador de Operações Interligadas; 

Em 1972 – Criação da Eletronorte; 

Em 1973 – Criação do GCOI - Grupo Coordenador de Operações Interligadas, e im-

plantação da usina hidrelétrica binacional de Itaipu; 

Em 1984 – Inauguração das usinas de Tucuruí e Itaipu; 

Em 1985 – Inauguração da Usina nuclear de Angra e criação do PROCEL - Programa 

Nacional de Conservação de Energia Elétrica; 

Em 1995 – Criação do PIE - Produtor Independente de Energia, pela lei № 

9.074/1995, e do PND - Programa Nacional de Desestatização, previsto em lei № 1.503/1995; 

Em 1998 – Criação do ONS - Operador Nacional do Sistema; 

Em 2000 – Implementação da 2ͣ etapa da usina nuclear de Angra, criação do PPT - 

Programa Prioritário de Termelétricas e da ANA - Agência Nacional de Águas; 

Em 2003 – Implementação do programa “luz para todos”; 

Em 2004 – Criação da CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em 

substituição ao MAE - Mercado Atacadista de Energia, do CMSE - Comitê de Monitoramento do 

Setor Elétrico, do CGISE Comitê de Gestão Integrada do Setor Elétrico, e da EPE; 

Em 2007 – Instauração do CNPE - Conselho Nacional de Pesquisa Energética. 

O setor elétrico possui organização própria, está presente em todo o território brasilei-

ro e, por envolver um insumo de utilidade pública, é regido pelo governo federal. Com sua políti-

ca voltada à segurança energética, à modicidade tarifária e à melhoria contínua da inserção social, 
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objetiva um atendimento de excelência a todos, convergindo em benefício da sociedade em geral. 

De forma ampla, são mostrados abaixo os mapas da integração eletro-energética brasileira, que 

integra fisicamente as regiões, por intermédio de linhas de transmissão e subestações, às usinas 

de geração e suas mais diversas matrizes energéticas. As interligações têm o objetivo de atender 

as demandas em todos os seus centros de carga, e estão previstas no planejamento eletro-

energético. Atualmente, o modelo eletro-energético é hidrotérmico de grande porte, com exceção 

de apenas 1,7% do sistema, que opera fora do sistema interligado, localizado especificamente na 

região Norte. 

Entre os anos de 2003 e 2004 foi implementado o novo modelo para o setor, confor-

me Lei 10.847 e 10.848, de 15 de março de 2004, e pelo decreto № 5.163 de 30, de julho de 

2004. Notadamente, como pode ser visualizado na Figura 03, o setor é praticamente todo interli-

gado, por meio de linhas de transmissão, que permitem o escoamento dos pacotes de potência em 

todo território brasileiro, considerando as bacias hidrográficas, onde as usinas hidrelétricas estão 

posicionadas geoeletricamente. Duas características estabelecem o setor elétrico brasileiro, sua 

extensão continental e o grande volume de transferência de potência entre as regiões que interli-

gam as principais bacias hidrográficas e as usinas térmicas, eólicas e nucleares. 

Figura 03 - Integração eletro-energética 2014_horizonte 2015 

 

Fonte: ONS.  
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Pode-se afirmar, categoricamente, que há um divisor de águas nesse tema. A situação 

existente antes dos famosos apagões e do racionamento ocorrido no ano de 2001 - sem considerar 

os racionamentos anteriores, no século XIX - e o próprio efeito colateral desses eventos. Mas, 

para se entender melhor esse tema, é preciso se compreender antes esse complexo setor, repleto 

de detalhes, que, por sua vez, requer uma contextualização. Antes de 2001, há de se lembrar que 

ainda não havia a implementação do novo modelo do setor elétrico. 

Atualmente, o modelo brasileiro, do ponto de vista de planejamento energético, é di-

vidido em dois conjuntos de prospecção. O primeiro é composto das fontes fósseis, advindas do 

ouro negro, “o petróleo”, que representa, estimativamente, 50% dos recursos energéticos ora ex-

plorados no balanço energético. O segundo conjunto de prospecção é advindo, também, da explo-

ração dos recursos naturais, como o potencial de diferenças de nível de água, o deslocamento das 

massas de ar, a radiação solar, a variação das marés e a fonte geotérmica, fenômenos físico-

químicos esses empregados com o objetivo de se obter geração de energia elétrica ou outra forma 

de energia (hidráulica, mecânica, térmica, pneumática e etc.) No Brasil, esse complexo setor elé-

trico funciona através de três estágios distintos, que se complementam da forma mostrada na dia-

gramação da Figura 04, conforme itens a, b e c. 

Figura 04 - Visão geral do setor elétrico brasileiro desde a geração até a distribuição 

 

Fonte - Aneel 

a) Geração – Agentes de geração de energia elétrica com níveis de tensão entre 220V 

e 600V a 30kV, a depender da potência nominal. Sejam elas de fonte hídricas, térmi-

cas, biomassa, solar, eólicas e nucleares; 

Geração, transmissão e distribuição. 
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b) Transmissão – Agentes de transmissão em níveis de tensão praticados no Brasil, 

mais comumente em 69kV, 138kV, 230kV, 500kV e 700kV e interligam as usinas de 

geração com os consumidores por meio das concessionárias; 

c) Distribuição – Agentes de distribuição em 127V, 220V,13,8kV e 69kV, compostos 

necessariamente pelas concessionárias de energia e fazem a distribuição dessa eletri-

cidade pela estados e cidades. 

Nessas três etapas, tem-se inserida uma organização estratégica que funciona parale-

lamente com o MME, CMSE – Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CNPE, ANEEL, 

EPE, ONS, CCEE, agentes de geração, agentes de transmissão, consumidores livres, agentes de 

distribuição, e outros que convergem para o processamento da energia elétrica no Brasil. 

A EPE tem a estratégica função de fazer o planejamento energético, de médio e longo 

prazo, o CMSE a função de avaliar a segurança do suprimento energético, a ANEEL atua como 

agente regulador e fiscalizador, o ONS como operador do sistema elétrico nacional do SIN, a 

CCEE como a câmara gestora de comercialização de energia elétrica em relação a compra e ven-

da de energia, e o MME, como órgão executivo, é o operador das políticas energéticas. 

Figura 05 - Organograma executivo do setor elétrico brasileiro 

 

Fonte: Atlas do setor elétrico - Aneel  
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O CNPE tem atuação estratégica para o MME, no sentido de criar as políticas nacio-

nais voltadas para energia, atuando também junto às demais agências matricialmente ligadas à 

ANEEL, como as agências estaduais, mesmo não tendo sua representação em todos os estados 

federativos do Brasil, e junto à ANP, uma importante agência devido ao “ouro negro”, e junto a 

outros parceiros e autarquias correlacionadas, que consolidam o setor. Então, analisadas as res-

ponsabilidades atuais do planejamento energético, deve o governo federal, com a assessoria das 

suas autarquias federais, como a EPE e o CNPE, prover previsibilidade energética ao país. Não 

obstante isso, os governos estaduais também podem estar inseridos nesse contexto de atendimen-

to à demanda. Ambos os níveis de responsabilidade são intrínsecos, pois a compra de energia no 

mercado regulador é da competência das distribuidoras que atendem seus respectivos estados. 

Cabe ao estado identificar suas demandas e estabelecer critérios próprios de comercialização, 

respeitadas as regulamentações técnicas do agente federal competente para tal. Estados como 

Pernambuco e São Paulo fomentam tal prática, com leilões estaduais de menor proporção do que 

os federais. É necessário, nesse setor, um trabalho em conjunto com as regiões potenciais produ-

toras para qualquer fonte.   

 

2.2 Mercado de energia 

O mercado de energia está contextualizado, principalmente, na indústria do petróleo e 

na energia elétrica advinda de outras fontes que não as de origem fóssil, ou seja, fontes renová-

veis. Neste tópico, são excluídas, de nossa análise, as de origem fóssil e outras fontes que não 

sejam a fonte eólica. Atualmente, o Estado de São Paulo é o principal gerador de energia elétrica, 

com capacidade instalada no Brasil, com matriz prioritariamente hídrica e térmica e, naturalmen-

te, também é o principal centro de carga do país.  
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Figura 06 - Gráfico demonstrando a capacidade instalada por estado em kW. 

 

Fonte: Aneel - gráfico elaborado pelo autor. 13° lugar em capacidade instalada de geração. 

O Brasil totaliza, atualmente, uma capacidade instalada de 136,9 GW de potência. O 

Ceará ocupa a 13a posição no ranking de capacidade instalada, totalizando 3,18 GW de potência 

instalada. 

O mercado de energia é diversificado com diversas matrizes energéticas inseridas no 

processo de comercialização. A prática de seus preços se dá mediante o ACR - Ambiente de Con-

tratação Regulada e o ACL - Ambiente de Contratação Livre, ambos com tarifas fixadas, separa-

damente, em seus ambientes. É óbvio se destacar que, no ACR, a tarifa é pré-fixada e ajustada 

inversamente, conforme as modalidades praticadas nos leilões de energia, desde 2009, o que for-

ça os participantes do pregão a reduzirem suas margens para ganhar seus certames. Diferente-

mente, no ACL as tarifas são acordadas, confidencialmente, entre o vendedor e o comprador, e 

são negociadas, diretamente, entre o gerador, o comprador e/ou as comercializadoras credencia-

das para esse fim. 

Dentro dessa sistemática, tem-se esses dois modelos de comercialização de energia 

elétrica vigentes no Brasil. Esse modelo iniciou-se em 2004, e é realizado por meio um planeja-

mento macro e não micro regionalizado. É pensado e executado de maneira remota, não se levan-

do em consideração as características culturais, sócio ambientais, políticas, econômicas ou tecno-

lógicas de suas regiões. No mercado regulado, são previstos os leilões de energia elétrica que 

Ceará: 13° lugar em capacidade insta-
lada. Estado com usinas térmicas a 
diesel, carvão e gás. Grande volume 
de investimentos em empreendimen-
tos de energia eólica. 
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garantem, ao agente de geração e transmissão, contratos de longo prazo, para atendimento ao 

suprimento de energia elétrica, aos compradores dessa energia, com seus preços estabelecidos 

conforme regras de leilão. 

A depender da fonte energética, os preços são diferenciados e comercializados em 

competição, desde que os participantes sejam habilitados a participar do leilão. Atualmente, os 

leilões podem ser de reserva, energia nova, hidro, biomassa, térmicas e específicos de solar, po-

dendo eles fixar 1, 3 ou 5 anos entre o início e o fim da implantação, culminando com o início da 

operação comercial. São habituais os leilões com A-3 ou A-5, sendo realizados, ainda, alguns 

leilões A-1, para complementação do planejamento energético em caso de déficit de suprimento. 

Nesse mercado, a compra e venda é feita pelos geradores e distribuidoras de energia elétrica. 

Preços praticados nos últimos leilões de energia elétrica, no ambiente regulado, são 

destacados na tabela abaixo, por fonte energética. Os preços do MW provenientes da fonte eólica 

são competitivos, ficando atrás apenas dos da fonte hídrica. 

Tabela 02 - Identificação dos preços segundo leilões de energia. 

Recursos Variação de preço 

Carvão Variando entre 190,00 e 205,00 R$/MWh 

Biomassa Variando entre 195,00 e 205,00 R$/MWh 

Gás Natural Variando entre 199 e 210,00 R$/MWh 

Fonte solar: 
 

Variando entre 218,00 e 260,00 R$/MWh; 
 

Recursos Variação de preços 

Fonte eólica: 
 

Variando entre 99,00 e 135,00 R$/MWh; 

Fonte hídrica Para PCH2 variando entre R$ 159,00 a R$ 164,00 e UHE3 variando de R$ 90,00 a R$ 110,00 

Fonte: EPE. Dados tratados pelo autor. 

Na figura abaixo são apresentados os valores de tarifa, dos quais se refletem, mundi-

almente, os custos de energia para a indústria, com base em 2012. As tarifas não estão ligadas, 

diretamente, ao desenvolvimento de um país, mas à sua estratégia quanto à implementação das 

fontes, e de como se quer tratar esse insumo do ponto de vista de planejamento. Para o gráfico 

abaixo, tem-se a acrescentar que no ano de 2015, exatamente no mês de março, a tarifa industrial 

                                                 
2 PCH – Pequena Central Hidrelétrica; 
3 UHE – Usina Hidroelétrica. 
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brasileira atingiu o valor de R$ 534,28/MWh, ajustada para U$$ 161,9/MWh, tornando-se uma 

das tarifas mais caras do mundo. 

Figura 07 - Gráfico representando a tarifa média industrial em US$/MWh até 2010 no mundo. 

 

Fonte: U.S Energy Information Agency (EIA) – Nos EUA estão exclusos os impostos. Elaborado pela EPE, conside-
rando para o Brasil a fonte da ANEEL. 

Na figura abaixo, são apresentados os valores de tarifas as quais afetam, mundialmen-

te, os custos de energia para residências, consumidores que, normalmente, são os mais afetados, 

em qualquer situação. Cite-se, por exemplo, a redução dos níveis dos reservatórios, como é o 

caso do Brasil nesse momento, que resulta num custo final onerado para o consumidor, para 

compensar a elevação do custo da produção de energia elétrica em função do CVU das térmicas.  
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Figura 8 - Gráfico representando a tarifa média residencial em US$/MWh em 2010 no mundo.  

 

Fonte: U.S Energy Information Agency (EIA) – no EUA estão exclusos os impostos. Elaborado pela EPE, conside-

rando para o Brasil a fonte da ANEEL. 

Como já informado, a comercialização no mercado livre é realizada entre comprador 

e vendedor diretamente, e sua gestão é feita pela câmara gestora de comercialização, que tem um 

papel preponderante na liquidação de curto, médio e longo prazo. Nesse mercado, a comerciali-

zação é feita pelos geradores, exportadores e consumidores livres de energia. 

Os indicadores de rentabilidade praticados pelos geradores, de uma forma geral, podem ser a TIR 

- Taxa Interna de Retorno e também o VPL - Valor Presente Líquido, como referência na gestão 

econômica financeira para o CAPEX - Capital Expenditure e o OPEX -Operational Expenditure, 

ao longo da vida útil do projeto. Esse último, na matriz energética eólica em nível de mundo, 

possui uma taxa por kWh gerado altamente competitiva. Um bom planejamento financeiro mitiga 

os riscos de contingências financeiras acima do planejado, evitando prejuízos tanto no CAPEX 

quanto no retorno esperado do investimento. Os contratos, de eólica em especial, possuem outor-

ga de 35 anos e contratos de comercialização de 20 anos, tempo necessário para amortização do 

endividamento e de obtenção dos benefícios de sua rentabilidade com o cálculo do payback des-
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contado. Cada investidor tem o livre arbítrio de investir tanto no ACR como no ACL. A estraté-

gia irá depender do mercado no momento, das perspectivas futuras e das análises de mercado 

indireto relacionadas a energia, como, por exemplo, o preço de ferragens, cimento, cobre, aço, 

construção civil, imposto sobre importação, TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo. Dependerá 

também, é claro, de indicadores diretos, como preço do diesel, carvão, gás, bagaço da cana e ou-

tros derivados de biomassa, da série histórica de tarifa por fonte, dos custos de O&M - Operação 

e Manutenção, da TUSD - Tarifa do Uso de Distribuição e da TUST - Tarifa do Uso de Trans-

missão. A fonte eólica recebe, no Brasil, subsídio do governo, em 50% de desconto na tarifa do 

uso do sistema de transmissão e ou distribuição. Paga, entretanto, também, na fase operacional, a 

TFSEE - Tarifa de Fiscalização do Serviço de Energia Elétrica, outros encargos federais, estadu-

ais e outros custos associados a investimentos em projetos de energia.  

 

2.3 Matriz energética no mundo 

Como descrito neste trabalho, em sua introdução, a sustentabilidade está em jogo em 

cada região deste planeta. O mesmo possui, atualmente, no aspecto energético, os seguintes conti-

nentes: América do Norte, América Latina e Central, Europa, Ásia, Oceania, Oriente Médio, 

África e Euroásia. Ratifique-se que essa subdivisão é apenas geoelétrica, e que cada continente 

apresenta suas próprias estratégias de investimento na área de energia. Alguns privilegiam custos, 

outros mais a preservação ambiental, outros são limitados pela disponibilidade de seus recursos 

naturais, não tendo muitas possibilidades de geração, e alguns adotam estratégias de parceria en-

tre fazer geração mixada e fazer uso de importações e exportações de energia elétrica. 

Em geral, somados todos esses continentes, totalizam-se mais de 7 bilhões de pessoas 

vivendo no planeta, distribuídos em continentes, países e cidades, com suas estratégias de comer-

cialização bem particulares e consumindo seus recursos energéticos de formas diferenciadas, con-

forme visualização no mapa mundial dos continentes abaixo. 
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Figura 9 - Atlas geográfico 

 

Fonte: EPE - Anuário estatístico de energia 

Ultrapassando a marca de 1.892 GW, o continente asiático supera os demais conti-

nentes em capacidade instalada, com 37,4% de participação em relação ao mundo todo.  

Tabela 03 - Capacidade instalada em geração elétrica por região continental no mundo em GW. 

 

Fonte: U.S Energy Information Administration (EIA) – elaborado pela EPE 

Mesmo o continente asiático tendo maiores níveis de capacidade instalada, os Estados 

Unidos da América são o país que possui a maior capacidade instalada do planeta, seguidos pela 

China e pelo Japão, conforme destaque na figura abaixo. O destaque para o Japão se dá em razão 

de limitações territoriais, o que o obriga a explorar a geração em uma matriz nuclear. 
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Tabela 04 - Capacidade instalada de geração elétrica distribuído entre os 10 maiores do mundo 
em GW. 

 

Fonte: Fonte: U.S Energy Information Administration (EIA) – elaborado pela EPE no BEN4. 

Além de maior capacidade instalada, o continente asiático naturalmente também é o 

maior gerador de energia elétrica do planeta com 38% de participação na geração, seguido pela 

América do Norte com 24,5%. 

Tabela 05 - Geração elétrica por região no mundo em TWh. 

 

Fonte: International Energy Agency (IEA) – elaborado pela EPE 

                                                 
4 BEN – Balanço Energético Nacional.  
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A tabela acima é convertida em gráfico de pizza, para as décadas de 80 e 2000, e 

mostra a capacidade de geração modificada em duas décadas. É visível o crescimento, em mais 

que o dobro, da geração no continente asiático, em 20 anos, tendo-se em vista sua explosão eco-

nômica no respectivo período, em especial na China e na Coréia do Sul, o que teve reflexos na 

redução da geração em comparação com o resto do mundo, como no continente Europeu, na Eu-

roásia e na América do Norte. 

Figura 10 - Gráfico representando a geração elétrica por região no mundo em TWh 

 

Fonte: International Energy Agency e elaborado pela EPE. 

Na matriz energética mundial, as térmicas são as grandes campeãs como fonte de ge-

ração, ultrapassando os 66% de representatividade, enquanto que a geração por fonte eólica re-

presenta apenas 1,7% da potência instalada. 

Figura 11 - Gráfico ilustrando a geração elétrica por fonte no mundo 

 

Fonte: U.S Energy Information Administration (EIA) – elaborado pela EPE 
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Entre os 10 países que mais geram energia elétrica no mundo, 2 estão na América do 

Norte (EUA e Canadá), 5 na Ásia (Rússia, China, Índia, Coréia do Sul e Japão), 2  na Europa 

(França e Alemanha) e 1 na América do Sul (Brasil), conforme figura 14. 

Figura 12 - Ilustração da geração elétrica no mundo – os 10 maiores países do mundo – 20.225 

TWh. 

 

Fonte: U.S Energy Information Administration (EIA) – elaborado pela EPE. 

Não podendo ser de forma diferente, os 10 maiores geradores de energia elétrica são 

também os maiores poluidores, devido à emissão de GEE – Gás Efeito Estufa, o que é um dado 

um tanto intrigante quando se fala em crescimento com sustentabilidade. Neste aspecto, as esta-

tísticas para a China mostram-se, praticamente, empatadas tecnicamente com aquelas para os 

Estados Unidos da América. 
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Tabela 06 - Emissão de GEE por país no mundo 

  

Fonte: U.S Energy Information Administration (EIA) - Elaborado pela EPE, base 2010. 

O Brasil merece destaque na condição tradicional de geração hidrelétrica com carac-

terística de geração limpa, sendo o segundo do ranking nesse quesito, conforme figura 06.  

Tabela 07 - Capacidade instalada de geração de energia elétrica em GW por fonte hidrelétrica no 
mundo em 2010 

 

Fonte: U.S Energy Information Administration – para o Brasil dados da agência reguladora ANEEL, e elaborado 
pela EPE. 

O Brasil não aparece entre os 10 primeiros quando o assunto é geração de energia elé-

trica pela fonte nuclear, sendo os EUA, a França e o Japão os grandes geradores, por deterem 
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mais de 56,1% de participação dessa matriz. Destaque há que se fazer para a Alemanha que tem 

em sua estratégia a eliminação do uso dessa matriz até 2022. 

Tabela 08 - Capacidade instalada de geração de energia elétrica em GW pela fonte nuclear em 
2010. 

 

Fonte: U.S Energy Information Administration (EIA) – Elaborado pela EPE 

EUA e China se aparecem com mais de 44,4% de participação na geração de energia 

elétrica pela fonte térmica. Nesse aspecto há grande dependência de combustível fóssil para gera-

ção de energia elétrica, embora sejam países também com viés hídrico e mais recentemente prin-

cipalmente a China com investimentos no setor de fontes alternativas. 
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Tabela 09 - Capacidade instalada em geração de energia elétrica em GW por fonte térmica. 

 

Fonte: U.S Energy Information Administration (EIA). Para o Brasil fonte buscada no BEN – elaborado pela EPE. 

Brasil surge em 7° lugar em capacidade instalada para fontes alternativas. EUA, 

Alemanha e China com mais de 48,6% de participação dessas matrizes energéticas. A China é o 

grande destaque com 88,5% de crescimento entre 2006 e 2010. 

Tabela 10 - Capacidade instalada de geração de energia elétrica em GW por fontes alternativas 
em 2010. 

 

Fonte: U.S Energy Information Administration (EIA) – para o Brasil a fonte foi tirada do BEN. Elaborado pela EPE. 
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EUA, maior gerador de energia elétrica, maior emissor de GEE, também é o maior 

consumidor de energia elétrica do mundo.  

Tabela 11 - Consumo de energia elétrica no mundo em TWh em 2010. 

  

Fonte: U.S Energy Information Administration (EIA) – Para o Brasil a fonte foi o BEN e elaborado pela EPE. 

Para ratificar a geração de energia elétrica por fonte térmica, a de maior representati-

vidade no mundo, seguem, representados na figura abaixo, os principais combustíveis ainda usa-

dos no mundo para essa fonte, com exceção da fonte hidráulica. Petróleo e Carvão são recursos 

abundantes no planeta. Países do Oriente Médio, como o Irã por exemplo, utilizam o combustível 

fóssil, como o petróleo, como matriz energética principal para uso na geração de energia elétrica 

e para exportação. O Japão, por não possuir recursos naturais em abundância, e por estratégia, 

tem, obrigatoriamente, que recorrer a um recurso não tão nobre, do ponto de vista de energia lim-

pa, e depender de uma matriz térmica que o coloca numa condição de risco, devido à sua região 

geográfica. O mundo possui o carvão e o petróleo como os dois principais combustíveis fósseis 

para uso na geração de energia elétrica, pois estão em abundância em todas as regiões do planeta. 
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Tabela 12 - Consumo de energia por combustível 

 

Fonte: Aneel. Atlas de energia. 

Há, de fato, um destaque considerável na participação da geração de energia elétrica 

no continente asiático em função da China. As energias renováveis tinham, a uma década e meia 

do século 21, pouca representação no mercado, com discreto destaque para fonte eólica com 

aproximadamente 2%. Embora a Dinamarca não tenha aparecido, em nenhum momento, nos des-

taques de capacidade instalada de geração, de consumo, ou de qualquer outro destaque de gera-

ção, seja por fonte alternativa, nuclear, térmica ou hidráulica, vale a pena falarmos um pouco do 

artigo de Sharman e Meyer (2009), de título “Wind Energy: The Case of Denmark”. Ali, propõem 

uma discussão a respeito da inserção da fonte eólica como uma realidade, atualmente, naquele 

país. Mesmo que grande parte dessa inserção não possa ser aproveitada pelos usuários dinamar-

queses, em razão de estratégias comerciais com Suécia e Noruega, ou por não poder aproveitá-la 

em função de excedente de produção, são abordados temas como qualidade, operação, preço, 

emprego, redução de CO2 e combustível fóssil, vida útil do aerogerador e balanço energético, de 

forma a construir uma racionalidade coerente para essa inserção. 

 

2.4 Matriz energética no Brasil 

Desde 2005, ocorrem os chamados leilões de energia, no mercado energético brasileiro, referente 

à geração de energia elétrica. Como já exposto neste trabalho, o mercado de energia elétrica pode 
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se dar no ACR e no ACL. No ACR, temos os seguintes resumos comercializados, por meio da 

tabela 13, considerando a descrição do leilão, a energia contratada, a respectiva matriz e o preço 

negociado no leilão, para diversas fontes de geração de energia elétrica. Nesse contexto, após o 

PROINFA – Programa de Incentivo as Fontes Alternativas, ocorreu o primeiro leilão para fonte 

eólica, apenas em 2009, com 1,8 GWMédios de energia contratada comercializados. Desde a publi-

cação da Lei 10.438 de 2002, não se pode negar haver uma política de inserção da fonte eólica no 

SIN, além da biomassa e de pequenas centrais hidrelétricas. Mas é preciso analisar com que estra-

tégia o Brasil estava fazendo isso. Podemos, porém, afirmar que, de qualquer modo, é algo que é 

ampliado e inserido na matriz energética brasileira.  

Tabela 13 - Lista de todos os leilões desde 2005 até 2014. 

Ano Descrição  Contratação Matriz Preço 
2005 A-5: 1° leilão de 

energia nova para 
novos empreendi-
mentos 

3.286 MW médios Hidrelétricas e 
termelétricas 

Hidrelétricas R$ 
106,95 e termelé-
tricas R$ 132,26 
R$/MWh 

2006 A-3: 2° de energia 
nova. 

1.682 MW médios Hidrelétricas e 
termelétricas. 

128,95 preço mé-
dio. R$/MWh 

2006 A-5: 3° leilão de 
energia nova. 

1.104 MW médios Hidrelétricas e 
termelétricas 

Hidrelétricas R$ 
120,86 R$/MWh e 
termelétricas R$ 
137,44 R$/MWh 

2007 Leilão de fontes 
alternativas 

186 MW médios Termelétrica (bio-
massa) e PCH 

Térmica (biomassa) 
138,85 R$/MWh e 
PCH 134,99 
R$/MWh 

2007 A-3: 4° Leilão de 
energia nova 

1.304 MW médios termelétrica 134,67 R$/MWh 

2007 A-5: leilão de ener-
gia nova. 

2.312 MW médios Hidrelétrica  e 
termelétrica 

128,37 R$/MWh 

2007 Leilão Rio Madeira  Hidrelétrico 70% 
ACR e 30% ACL 

78,87 R$/MWh 

2008 Leilão Jirau  Hidrelétrico 70% 
ACR e 30% ACL 

71,37 R$/MWh 

2008 Leilão de reserva  2.379,40 MW mé-
dios 

Termelétricas (bi-
omassa) 

58,84 R$/MWh 

2008 A-3: leilão de ener-
gia nova 

1.076 MW médios termelétrica 128,42 R$/MWh 

2008 A-5: leilão de ener-
gia nova 

3.125 MW médios Hidrelétrica e tér-
mica 

141,78 R$/MWh 

2009 A-3: leilão de ener-
gia nova 

11 MW médios PCH e térmica 144,00 R$/MWh 

2009 A-1: 84 MW médios  98,91 R$/MWh 
2009 A-3: Leilão de 

energia de reserva 
1.805 MW médios eólica 148,39 R$/MWh 

2010 1° Leilão para 
sistemas isolados 

8,1 MW médios Térmica 148,50 R$/MWh 
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Ano Descrição Contratação Matriz Preço 
2010 Leilão UHE Belo 

Monte (80% ACR 
e 20% ACL) 

3,025 GW médios Hidrelétrica 77,97 R$/MWh 

2010 A-5: leilão para 
fonte hídrica 

327 MW médios hidrelétricas 99,48 R$/MWh 
 

2010 A-3 e reser-
va:Leilão de fontes 
alternativas 

1.159 MW médios Eólicas, termelétri-
ca,  PCH 

130,86 eólica, 
144,20 biomassa, e 
141,56 PCH.  

Ano Descrição Energia Contratada Matriz Preço negociado 
2010 A-1: Leilão prove-

niente energia 
existente p/ reposi-
ção 

98 MW médios Não informado. 105,04 R$/MWh 

2010 Leilão atender 
demanda. 

968 MW médios hidrelétrica 67,31 R$/MWh 

2011 A-3: leilão de re-
serva 

2.284,4 MW mé-
dios 

Eólica, gás, bio-
massa e hídrica. 

99,61 R$/MWh 

2011 A-3:leilão de ener-
gia nova 

1686,1 MW médios Eólica, biomassa, 
hídrica, térmica. 

102,07 R$/MWh 

2011 A-5:leilão de ener-
gia nova 

612,5 MW médios Eólica, térmica, 
hídrica 

102,18 R$/MWh 

2012 A-5: 303,5 Eólica e hídrica 91,25 R$/MWh 
2013 A-3: leilão de ener-

gia de reserva 
700,7 MW médios eólica 110,51 R$/MWh 

2013 A-5: leilão de ener-
gia. 

748,7 MW médios Hídrica, térmica 124,97 R$/MWh 

2013 A-3: leilão de ener-
gia 

380,2 MW médios eólica 124,43 R$/MWh 

2013 A-5: leilão de ener-
gia 

1748,1 MW médios Eólica, hídrica, 
térmica. 

109,93 R$/MWh 

2014 A-3: leilão de ener-
gia 

968,6 MW médios Hídrica e eólica 126,18 R$/MWh 

2014 A-5: leilão de ener-
gia nova 

2.900,9 MW mé-
dios 

Hídrica, eólica, 
térmica. 

196,11 R$/MWh 

2014 LER 1.658 MW contra-
tados. Sendo 889,6 
FV e 769,1 UEE 

Solar e eólica Solar 215,00 
R$/MWh e eólica 
142,00 R$/MWh 

Fonte: EPE.     

Independentemente do mercado, a CCEE atualmente realiza a gestão de compra e 

venda de energia, oriundas dessas transações.   

Nos dias de hoje são 4.375 empreendimentos em operação no Brasil, totalizando 

136.955.770 kW de potência instalada. Segue abaixo resumo dos empreendimentos por matriz 

em operação e em construção. 
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Tabela 14 - Empreendimentos em operação por matriz 

 Empreendimentos em Operação 

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) Potência Fiscaliza-
da (kW) 

% 

Central Geradora Hidráu-
lica 

498 326.479 328.156 0,24% 

Central Geradora Eólica 275 6.197.061 6.092.549 4,45% 

Pequena Central Hidrelé-
trica 

476 4.824.588 4.802.494 3,51% 

Usina Foto Voltaica 317 19.179 15.179 0,01% 

Usina Hidroelétrica 201 87.308.965 84.928.838 62,01% 

Usina Térmica 2.606 40.292.776 38.798.554 28,33% 

Usina Termo Nuclear 2 1.990.000 1.990.000 1,45% 

Total 4.375 140.959.048 136.955.770 100 

Fonte: Banco de informações da Aneel. Base 2015. 

Seguramente, o Brasil atesta suas características de país que privilegia a geração de 

energia elétrica por meio de fonte limpa, sendo bem representada pela matriz hidráulica. Tanto a 

tabela acima, como o gráfico abaixo trazem os percentuais de participação por fonte. 

Evoluem as fontes alternativas, ainda de forma muito discreta, quando se olha para 

solar, biomassa, com um leve destaque para a eólica, que, desde 2005, recebe investimentos con-

sideráveis do setor. A fonte eólica ultrapassa discretamente a marca de 4% na participação de 

oferta de energia elétrica no Brasil. Bastante intrigante é o fato de os valores serem ainda tão bai-

xo, após quase 10 anos de planejamento energético. Qual a razão? Por que o Brasil não prioriza 

essa matriz? No item 2.3, foi citado o artigo científico de Sharman e Meyer (2009) de título 

“Wind Energy: The Case of Denmark”. Esses autores afirmam, em seu artigo, que o dinamarquês 

paga uma das tarifas mais caras da EU – European Union, mas também já possui 20% na partici-

pação da matriz energética. Por que razão o dinamarquês se submete a esse fator custo? Os paí-

ses, de uma forma geral, possuem diferentes estratégias para consolidar seu planejamento energé-

tico. A Irlanda, por exemplo, aumenta a penetração da energia elétrica oriunda da fonte eólica. 

Em seu artigo científico, Wind Energy in The Irish Power System, Udo (2011) descreve a in-

fluência da fonte eólica na redução da emissão do CO2, provocada, na Irlanda, principalmente, 

por térmicas a gás, que têm 65,5% de participação na oferta de geração. Nesse artigo, Udo des-

creve como a energia eólica colabora para a redução desse agente poluidor. O autor disponibiliza 

um exemplo do mês de abril de 2011, quando o indicador em g/kWh de emissão de CO2 inclui a 

participação da energia eólica. Segundo os dados apresentados em seu artigo, nesse período, 
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quando a energia eólica está em operação, a geração é de 418 g/kWh, e quando as eólicas não 

estão no grid, os valores de emissão aumentam para 477 g/kWh. 

Ao contrário da Irlanda, o Brasil possui 65% de participação de usinas por fonte hí-

drica, mais 4,5% pela fonte eólica, e alcança 69,5% com essas duas matrizes, ratificando sua ca-

racterística de geração limpa, mesmo que ainda aponte 28% de participação de térmicas a diesel, 

gás e carvão, sem considerar 1,45% de geração movida a nuclear. 

Figura 13 - Gráfico representando a capacidade de instalação elétrica por tipo de usina em %. 

 

Fonte: ANEEL. 

Região sudeste, sem dúvida é a região brasileira mais desenvolvida em todos os as-

pectos. E não poderia ser diferente sendo a região que possui o maior grupo gerador do país, se-

guido pela região sul.   
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Figura 14 - Geração elétrica por região geográfica no Brasil. 

 

Fonte: BEN, elaborado pela EPE até 2013. 

 Por último a nível nacional é apresentado a carga de energia representada abaixo 

na figura 15, onde é verificado uma redução da carga no segundo semestre, e converge com o 

período ideal para geração de energia elétrica pela fonte eólica. A média de carga no Brasil é 61 

GW. 

Figura 15 - Carga de Energia no Brasil – SIN. 

 

Fonte: ONS. Gráfico elaborado pelo autor. 
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2.5 Matriz energética no Nordeste 

Composta por 9 estados, o NE do Brasil atualmente, possui usinas de todas as fontes 

de energia elétrica com exceção da fonte Nuclear. Têm uma capacidade instalada em MW esti-

mada em mais de 19.788 MW até 2012, liderada pelo estado da Bahia.  

Tabela 15 - Capacidade instalado no Nordeste do Brasil em MW. 

 

 

Fonte: BEN. Base 2012. Atualmente o CE possui 3,181 MW de potência instalada na base 2014. 

Segmento industrial representa maior consumidor no NE, seguido pela classe resi-

dencial. Em 2012 o Nordeste já apresentava cerca de 8,6 GWMédio, de demanda média horária.  

Tabela 16 - Consumo em GWh no Nordeste por classe no Brasil. 

 

 

Fonte: EPE 
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O Ceará a nível de NE em 2012 já apresentava valores de 1,14 GWMédio, valores que 

hoje representam comparativamente a potência instalada por fonte eólica no Ceará. Em 2014, 

conforme projeção de crescimento na demanda o Ceará já apresenta valores estimados em 2 GW 

de demanda no pico em 2014. 

Tabela 17 - Consumo por unidade da federação da região Nordeste em GWh. 

 

 

Fonte: EPE 

O Ceará se mantém na 3° colocação, no consumo, seguido pelo estado da Bahia e 

Pernambuco, no quesito consumidor residencial. Consolidando sua posição energética no NE.  
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Tabela 18 - Consumidor classe residencial por UF na região Nordeste em GWh. 

 

 

Fonte: EPE. 

Seguindo a Bahia, o Maranhão, e Pernambuco, o Ceará posiciona-se em 4° lugar no 

consumo industrial. O Maranhão destaca-se em 2° lugar, devido à refinaria de alumínio. 
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Tabela 19 - Consumo em GWh da classe industrial na região Nordeste. 

 

 

Fonte: EPE 

O Ceará ratifica seu posicionamento de destaque como grande consumidor a nível de 

NE. Conforme figura 19 no segmento comercial o Ceará em 2012 seguia com 214 MWMédio, de 

demanda nesse segmento.  
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Tabela 20 - Consumo em GWh da classe comercial por UF na região Nordeste. 

 

 

Fonte: EPE 

É interessante notar no segmento consumidor rural, o Ceará só fica atrás do estado da 

Bahia, naturalmente talvez pela sua extensão geográfica, mas, mesmo menor territorialmente que 

o estado do Maranhão e Piauí o Ceará se mantém nessa categoria na 2° colocação. Isso pode ser 

explicado pela densidade populacional, do o Ceará tem maior robustez.  
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Tabela 21 - Consumo em GWh por UF, da classe rural na região Nordeste. 

 

 

Fonte: EPE 

Para atender todas as demandas residenciais, rurais, industriais, comerciais, e outras, 

foi necessária a importação de energia elétrica de outras regiões do país. Ao totalizar os valores 

de importação para abastecimento da região Nordeste, entre 2006 e 2014, encontrar-se-á a tabela 

abaixo. Entre 2006 e 2014, totaliza-se pouco mais de 113 TWh de importação e demanda média 

de 1,43 GWMédio. Ano a ano, ocorre, no Nordeste, a necessidade de se importar energia conforme 

explicitado na tabela abaixo. 

Tabela 22 - Níveis de importação para o Nordeste por ano. 

Anos Valor importado (GWh) Acumulado (GWh) GWMédio 

2014 12140,22 12140,22 1,3858699 
2013 20963,81 33104,03 2,393129 
2012 11833,78 44937,81 1,3508881 
2011 14046,05 58983,86 1,6034304 
2010 17388,27 76372,13 1,9849623 
2009 11671,8 88043,93 1,3323973 
2008 19302,11 107346,04 2,2034372 
2007 3229,35 110575,39 0,3686473 
2006 2778,23 113353,62 0,3171495 

Fonte: ONS. 
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A inserção de uma maior contribuição da fonte eólica não só reduziria os níveis de 

importação de energia entre regiões, como contribuiria para se elevarem os níveis dos reservató-

rios no Nordeste. Este possui apenas um rio de grande porte, o São Francisco, o qual colabora 

como fonte hídrica da Região. Segundo dados do ONS (2015), os níveis dos reservatórios que 

abastecem as hídricas, no Nordeste, estão abaixo de 20%, comprometendo o fornecimento de 

energia elétrica para a Região, e impossibilitando a exportação para outras regiões do país, no 

caso de necessitarem. 

 

2.6 Matriz energética no Ceará 

Localizada na região Nordeste do Brasil, limita-se ao Norte com o oceano atlântico, 

ao sul com o estado de Pernambuco, ao leste com o estado do Rio Grande do Norte e Paraíba e a 

oeste com estado do Piauí. Possui uma área de 148.825,6 km2, equivalente a 9,47% a área do NE 

e 1,74% a área do Brasil. Possui a quarta dimensão territorial da região NE e a 17° da região Bra-

sileira. População residente de 8.448.055 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e oito e cinquen-

ta e cinco) pessoas. Estimativa de renda per capita de R$ 8.872,00. Possui 573 km de litoral, ou 

seja, uma faixa litorânea extensa e com grande potencial eólico. 

Figura 16 - Geografia do estado do Ceará, no Nordeste do Brasil. 

  

Fonte: Ipece – Instituto de Pesquisa do Ceará. 
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O Estado do Ceará conta, atualmente, com plantas de geração de energia elétrica, em 

operação, por fonte eólica, térmica a diesel, a gás, e a carvão mineral, e, ainda, com uma UFV – 

Central Geradora Solar Fotovoltaica. Esta se encontra em operação por meio de planta piloto, de 

1 MW de potência instalada, localizada no município de Tauá-CE. 

Quando analisado o Estado, percebeu-se que a usina Araras é uma PCH, projetada pa-

ra operar em função das condições de sazonalidade, e constatou-se que a mesma estava inativa. 

Alguns parques eólicos, que deveriam estar em operação, também ainda não o estavam, no perío-

do analisado durante esta pesquisa. As causas seriam atrasos no licenciamento ambiental ou ar-

queológico, na liberação do alvará de funcionamento, nos despachos autorizativos da ANEEL ou 

do MME, assim como atrasos de obras de implantação ou outros similares, por questões técnicas. 

É relevante dizer que a usina solar, anteriormente citada, é uma planta de apenas 1 MW, do tipo 

registro, e pouco representa na matriz cearense, embora seja um marco importante e desbravador 

como a primeira usina UFV, em operação no Brasil, por essa fonte. Desta forma, a matriz energé-

tica cearense está subdividida da seguinte maneira, do ponto de vista de potência instalada esti-

mada. 

Figura 17 - Distribuição da matriz energética cearense 

 

Fonte: Dados disponibilizados pela EPE e gráfico elaborado pelo autor. 

Totalizando cerca de 4.154 MW de potência instalada (alguns empreendimentos em 

atraso), as eólicas já representam 55,31% da matriz energética cearense, quando se compara a 
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potência total projetada e instalada entre as fontes. Havia pouco mais de 37 usinas eólicas em 

operação até dezembro de 2014, totalizando cerca de 461 aerogeradores em operação. Vai-se 

explorar mais, neste trabalho, a necessidade de avaliar a oferta e demanda com base na projeção 

dos fatores de capacidade gerados nos parques eólicos, além da alteração, proposta nacionalmen-

te, do modelo, que é hidrotérmico, para hidroeólioelétrico. Em termos de subestações, o Ceará 

apresenta, geograficamente, as seguintes características de divisão. 

As regiões de conexão de parques eólicos no Ceará, em sua grande maioria, são loca-

lizadas na zona costeira, conforme as Figuras 17 a 22, apresentadas abaixo. 

Figura 18 - Conexão de parques eólicos na SE - Subestação Russas. 

 

Fonte: ONS. 

Com exceção da siderúrgica e a usina térmica do Pecém, todos os demais acessantes 

da SE Pecém são geradores de energia elétrica provenientes da fonte eólica. 
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Figura 19 - Conexão de parques eólicos na SE Pecém. 

 

Fonte: ONS. 

As eólicas são projetadas para se interligarem, ou não, às subestações da rede básica. 

As subestações da rede básica são pertencentes ao grupo das transmissoras com tensão em 230 

kV, e operam o escoamento dessa energia na rede. As eólicas também podem se conectar a su-

bestações da distribuidora local. A classificação da conexão se dar a partir da potência que se 

pretende escoar. 
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Figura 20 - Conexão de outros parques eólicos na SE Pecém. 

 

Fonte: ONS. 

SE Sobral III, foi uma alternativa interessante de escoamento embora tenha ficado 

distante para interconexão desses parques eólicos de Icaraí, Icaraí I, II, Icaraizinho, Ilha Grande, 

Ribeirão e Boca do Córrego. Nessa mesma região ainda se tem o parque de Icaraí conectada a SE 

Marco de propriedade da Coelce. 
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Figura 21 - Outros parques com conexão em Sobral III. 

 

Fonte: ONS. 
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Figura 22 - Mais parques eólicos conectados em Sobral III. 

 

Fonte: ONS. 

Figura 23 - Conexão em Sobral III. 

 

Fonte: ONS. 
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No Capítulo II, desta dissertação, foi feita uma rápida análise do setor elétrico brasi-

leiro, descrevendo-se o seu histórico, e mostrando-se como ele, desde seu início, apresenta carac-

terísticas culturais hidrotérmicas. Além disso, foram pontuadas as matrizes energéticas, em nível 

mundial e nacional, e mostrado como alguns países escolhem, estrategicamente, suas políticas 

energéticas.  A matriz energética cearense, atualmente, já é, predominantemente, oriunda de fon-

tes alternativas, sendo a fonte eólica sua principal origem, com inserção já, definitivamente, con-

solidada. Tanto são conectadas na rede básica, como na distribuição local. 
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CAPÍTULO III 

3 SITUAÇÃO ATUAL DO SETOR ELÉTRICO CEARENSE 

Nesse capítulo é informado a real potência instalada no estado do Ceará, independen-

te da fonte energética, considerada suas garantias físicas e potência outorgada, com destaque ao 

modelo de inserção da fonte eólica. Também é abordada os temas referente a possíveis impactos 

dessa inserção sob condições de regime permanente, dinâmico e qualidade de energia. 

3.1 Projetos de geração em operação no Ceará 

Como já dito no item 2.7, o Ceará atualmente, possui diversos empreendimento de 

geração de energia elétrica. PCH, FV, UTE’s e EOL’s, perfazendo um total de potência projetada 

até dezembro de 2014 o total 4.154 MW de potência instalada/projetada.  A tabela abaixo apre-

senta todos os empreendimentos localizados no Ceará, onde não significa afirmar, que todos fo-

ram realizáveis até dezembro de 2014. 

Tabela 23 - Empreendimento de geração em operação. 

Instalação Município Potência 
outorgada  
kW 

GF em 
MW médios 

Proprietário 

PCH - Araras Varjota 4.000 0,03 CHESF 
EOL - Beberibe Beberibe 25.600 7,9 Eólica Beberibe S.A 
EOL Praia do Mor-
gado 

Acaraú 28.800 10,23 Central eólica praia do morgado S.A 

EOL - Volta do Rio Acaraú 42.000 19,84 Central eólica Volta do Rio S.A 
UTE - Caucaia Caucaia 14.760 1,1 Enguia GEN LTDA 
UTE - Baturité Baturité 11.480 8,63 Enguia GEN LTDA 
UTE - Crato Crato 13.120 9,86 Enguia GEN LTDA 
UTE - Aracati Aracati 11.480 8,63 Enguia GEN LTDA 
UTE - Iguatu Iguatu 14.760 11,09 Enguia GEN LTDA 
UTE – Enguia Pecém São Gonçalo 

do Amarante 
14.760 11,09 Enguia GEN LTDA 

UTE – Juazeiro do 
Norte 

Juazeiro do 
Norte 

14.760 11,09 Enguia GEN LTDA 

EOL – Foz do Rio 
Choró 

Beberibe 25.200 7,28 Siif Cinco geração de energia S.A 

EOL - Praia Formosa Camocim 105.000 2,39 Eólica Formosa geração e comerciali-
zação de energia S.A 

EOL – Canoa Que-
brada 

Aracati 10.500 4,37 Rosa do Ventos geração e comerciali-
zação S.A 

EOL – Lagoa do 
Mato 

Aracati 3.230 1,15 Rosa do Ventos geração e comerciali-
zação S.A 

EOL - Icaraizinho Amontada 54.600 20,76 Eólica Icaraizinho geração e comerci-
alização de energia S.A 

EOL - Paracuru Paracuru 25.200 7,76 Eólica Paracuru geração e comerciali-
zação de energia S.A 

EOL Parajuru Beberibe 28.800 9,25 Central eólica Praia de Parajuru S.A 
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Instalação Município  Potência 
outorgada 

GF Proprietário 

EOL Enacel Beberibe 31.500 7,93 Bons Ventos Geradora de energia 
EOL – Canoa Que-
brada 

Aracati 57.000 20,53 Bons Ventos Geradora de energia 

EOL – Taíba Águia São Gonçalo 
do Amarante 

23.100 10,69 Central eólica Taíba Aguia S.A 

EOL – Taíba Alba-
troz 

São Gonçalo 
do Amarante 

16.500 6,7 Bons Ventos Geradora de energia S.A 

EOL – Bons Ventos Aracati 50.000 15,43 Bons Ventos Geradora de energia S.A 
UTE – Pecém II São Gonçalo 

do Amarante 
350.000 208,4 UTE Pecém II S.A 

EOL - Araras Acaraú 30.000 12,6 Nova eólica Araras S.A 
EOL - Buriti Acaraú 30.000 11,09 Nova eólica Buriti S.A 
EOL - Garças Acaraú 30.000 13,29 Nova eólica Garças S.A 
EOL - Coqueiros Acaraú 27.000 11,6 Nova eólica Coqueiros S.A 
EOL - Icaraí Amontada 16,8 7,84 Icaraí geração e comercialização S.A 
EOL – Lagoa Seca Acaraú 19.500 8,11 Nova eólica Lagoa Seca S.A 
EOL - Cajucoco Itarema 30.000 12,09 Nova eólica Cajucoco S.A 
EOL - Colônia São Gonçalo 

do Amarante 
18.900 8,26 CGE Colônia S.A 

EOL – Dunas de 
Paracuru 

Paracuru 42.000 19,79 Ventos Brasil geração e comercializa-
ção S.A 

EOL - FAISAS I Trairi 29.400 9,37 EOL Faisas I geração e comercializa-
ção S.A 

EOL - FAISAS II Trairi 27.300 9,54 EOL Faisas II geração e comerciali-
zação S.A 

EOL - FAISAS III Trairi 25.200 8,31 EOL Faisas III geração e comerciali-
zação S.A 

EOL - FAISAS IV Trairi 25.200 8,55 EOL Faisas IV geração e comerciali-
zação S.A 

EOL - FAISAS V Trairi 29.400 9,09 EOL Faisas V geração e comerciali-
zação S.A 

EOL - Embuaca Trairi 27.300 11,14 Embuaca geração e comercialização 
S.A 

EOL – Vento Oeste Acaraú 19.500 7,81 Nova eólica Vento do Oeste S.A 
EOL – Icaraí II Amontada 37.800 13,01 CGE Icaraí II S.A 
EOL - Quixabá Aracati 25.500 9,02 CGE Quixabá S.A 
EOL – Icaraí I Amontada 27.300 13,01 CGE Icaraí I S.A 
EOL – Taíba Andori-
nha 

São Gonçalo 
do Amarante 

14.700 6,58 CGE Taíba de andorinha S.A 

EOL - Ventos Morro 
do Chapéu 

Tianguá 30.000 13,1 Nova Ventos Morro do Chapéu S.A 

EOL – Tianguá Norte Tianguá 30.000 14,1 Nova Ventos Tianguá Norte S.A 
EOL – Ventos Tian-
guá 

Tianguá 30.000 13,1 Nova Ventos Tianguá S.A 

EOL – Ventos For-
moso 

Ubajara 30.000 13,5 Nova Ventos Formoso S.A 

EOL – Ventos do 
Parazinho 

Ubajara 30.000 14 Nova Ventos Parazinho S.A 

EOL - Mundaú Trairí 30.004 15,2 CGE Mudaú S.A 
EOL - Trairí Trairí 25.388 14,4 CGE Trairí S.A 
EOL - Guajiru Trairí 30.004 17,7 CGE Guajirú S.A 
EOL - Fleixeiras Trairí 30.004 16,6 CGE Fleixeiras 
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Instalação Município Potência 
outorgada 
kW 

GF Proprietária 

EOL – Cataventos de 
Paracuru 

Acaraú 30.000 14,2 Tecneira Acaraú Ge e comercial S.A 

EOL – Ventos Santa 
Rosa 

Tianguá 30.000 13,5 Nova Ventos Santa Rosa S.A 

EOL – São Geraldo Tianguá 30.000 14,6 Nova Ventos São Geraldo S.A 
EOL – Santo Inácio Tianguá 30.000 13,2 Nova Ventos Santo Inácio S.A 
EOL – Pau Brasil Icapuí 15.000 7,7 CGE Pau Brasil S.A 
EOL – São Paulo Icapuí 17.500 8,1 CGE São Paulo S.A 
EOL – Ventos Sebas-
tião 

Tianguá 30.000 13,4 Nova Ventos São Sebastião S.A 

EOL - Malhadinha Ibiapina 23.100 12,8 CGE Bons Ventos da Serra I 
EOL – Caiçara I Cruz 30.600 14,6 CGE Caiçara I S.A 
EOL – Cataventos 
Embuaca 

Trairí 12.000 6,7 Tecneira Embuaca geração e comerci-
alização S.A 

EOL – Junco I Jijoca de 
Jericoacoara 

30.600 13,1 CGE Junco I S.A 

EOL – Jandaia I Fortim 19.200 9,9 CGE energia dos Ventos S.A 
EOL – São Jorge Traíri 24.000 13,2 CGE S.Jorge S.A 
EOL – São Cristor-
vão 

Traíri 26.000 14,2 CGE S. Cristovão S.A 

EOL – S. Antonio de 
Pádua 

Traíri 14.000 8,2 CGE S. Ant. Padua S.A 

EOL – Junco II Jijoca de 
Jericoacoara 

30.600 13,3 CGE Junco II S.A 

EOL – Caiçara II Cruz 19.800 9,6 CGE Caiçara II S.A 
EOL - Ubatuba Aracati 12.600 5,8 CGE Ventos II S.A 
EOL - Goiabeira Aracati 19.200 9,9 CGE Energia dos Ventos I S.A 
EOL – São Januário Fortim 19.200 9,9 CGE Energia dos Ventos V S.A 
EOL –Santa Catarina Aracati 16.000 8,5 CGE Energia dos Ventos III S.A 
EOL – Ventos do 
Horizonte 

Aracati 14.000 7,3 CGE Energia dos Ventos X S.A 

EOL - Pintombeira Aracati 27.000 13,9 CGE Energia dos Ventos IV S.A 
EOL – S. clemente Fortim 19.200 9,3 CGE Energia dos Ventos VIII S.A 
EOL - Jandaia Fortim 28.800 14,4 CGE Energia dos Ventos VII S.A 
EOL – Nossa Sra. De 
Fátima 

Fortim 28.800 12,8 CGE Energia dos Ventos VI S.A 

UTE – Pecém II Caucaia 143.080 58,6 Pecém Energia S.A 
EOL - Pitimbu Itapipoca 18.000 7,2 Pitimbu eólica S.A 
EOL – São Galvão Itapipoca 22.000 9,5 São Galvão eólica S.A 
EOL -Cachoeira Itapipoca 12.000 5 CGE Cachoeira S.A 
EOL – Bom Jesus Itapipoca 18.000 8,1 CGE Bom Jesus S.A 
EOL – S. Caetano I Itapipoca 18.000 1,8 CGE S. Caetano S.A 
EOL – S. Caetano  Itapipoca 25.200 8,1 CGE S. Caetano S.A 
EOL – Itarema V Itarema 26.000 12,1 CGE Itarema V S.A 
EOL – Itarema III Itarema 14.000 8,5 CGE Itarema III S.A 
EOL – Itarema I Itarema 28.000 16.9 CGE Itarema I S.A 
EOL – Bons Ventos 
da Cacimba 

Ibiapina 23.100 9,6 Bons Ventos da Serra S.A 

EOL – B.V Cacimba 
VII 

Ubajara 16.800 6,5 Bons Ventos da Serra II S.A 

EOL – B.V Caci IV Ibiapina 10.500 4,3 Bons Ventos da Serra II S.A 
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Instalação Município  Potência 
outorgada 
kW 

GF Proprietária  

EOL – Bons Ventos 
da Cacimba III 

Ubajara 14.700 6,0 Bons Ventos da Serra II S.A 

EOL – Bons Ventos 
da Cacimba II 

Ubajara 25.200 9,8 EOL – Bons Ventos da Serra II S.A 

EOL – Pedra Cheiro-
sa II 

Itarema 24.000 12,5 CPFL energias renováveis S.A 

EOL – Pedra Cheiro-
sa I 

Itarema 26.000 13,6 CPFL energias renováveis S.A 

EOL – Pedra Cheiro-
sa  

Itarema 26.000 13,6 CPFL energias renováveis S.A 

EOL – Ventos S. 
Augusto I 

Maracanaú 16.000 8,2  

EOL – Ventos S. 
Augusto II 

Maracanaú 30.000 15,7  

Fonte: ANEEL e tabela elaborada pelo autor. 

Em potência instalada total de todas as matrizes, as plantas eólicas para geração de 

energia elétrica já representam cerca de 37,7% de participação, considerando que efetivamente o 

Ceará possui apenas 3.181 MW de potência efetivamente instalada e disponível para geração, 

quando desprezamos a PCH Araras, a planta solar e algumas usinas eólicas que não conseguiram 

entrar em operação no período analisado. Com a demanda no Ceará em níveis de 2 GWp no pico 

referente a demanda de carga, as eólicas já representam 63,4% em relação a potência instalada e 

23,79% de oferta na participação da geração de energia elétrica na base do ano de 2014, e com 

44,4% de fator de capacidade médio anual em 2014, como mostra a tabela abaixo. 

Tabela 24 - FC no 1º e 2º semestre no Ceará. 

Parques Eólicos FC entre janeiro e 
junho de 2014 

FC entre julho e 
dezembro de 2014 

FC anual de 
2014 

Média 32,5% 57,7% 44,4% 

Menor valor 0,0% 33,2% 32,6% 

Máximo valor 47,5% 74,4% 74,4% 

Mediana 30,68% 56,72% 50,67% 

Fonte: Dados do ONS. Tabela elaborada pelo autor. 

A fonte eólica no Ceará possui alta capacidade de competitividade, tem a característi-

ca de uma fácil e rápida implantação e recebe subsídio, do governo federal, para sua inserção em 

50% na TUSD ou TUST. As eólicas, no Ceará, estão, em sua maior parte, concentradas na região 

costeira, havendo, também, uma parcela na região das chapadas, como em Ibiapina e Tianguá. 
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3.2 Modelo de inserção da fonte eólica no modelo atual do setor elétrico 

Para se decompor o modelo de inserção da fonte eólica no modelo atual do setor elé-

trico, precisou-se diagramar a atual divisão do Ceará. Já é sabido que o Estado do Ceará é seg-

mentado com as matrizes hídricas, térmicas e fontes alternativas. Estas são bem representadas 

pela fonte eólica e menos representadas pela fonte solar, com apenas 01 (um) projeto piloto, de 1 

MW, no município de Tauá. 

Figura 24 - Representação das fontes disponíveis para geração no Ceará. 

 

 

Fonte: Autor. 

Com o sistema hidrotérmico atualmente despachado acima do previsto no período 

anual e, considerando-se o severo regime das secas, nos últimos períodos em que não se registra-

ram chuvas, mas sim baixos índices de pluviosidade, a inserção da fonte eólica no sistema tem 

sido cada vez mais necessária. Há pouco mais de uma década não havia, sequer, essa matriz di-

mensionada, de maneira que, hoje, pudéssemos descrever, de forma mais detalhada, a sua impor-

tância na complementação da geração de energia elétrica no sistema. Embora a variabilidade na 

curta duração seja uma componente relevante, vale considerar o expressivo aumento na implanta-

ção de plantas eólicas, com aplicação para geração de energia elétrica. 

Solar -

0,1 GW

0,03%

Hídrica - 4 MW/0,12%

Térmicas - 44,54% 

Eólicas - 1,2 GW / 55,3%

Não há disponibilidade firme dessa 
matriz no CE. 

Fonte alternativa, ainda de econo-
mia duvidosa, eficiência baixa. 
Não estratégico para o momento. 

Plantas dimensionadas para substituir a 
deficiência das hídricas (períodos de seca). 

Grande potencial devido ao recurso 
eólico. 
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O planejamento deve ser realizado para um período de, no mínimo, 10 anos, o que 

podemos considerar um curto prazo, e adicionar, de forma ampla, para as 3 áreas físicas do setor, 

como expresso no item 2.1 nas letras x, z, aa, geração, distribuição e transmissão. 

A cada ano, conforme a figura abaixo ilustra, através do gráfico que se refere às en-

tradas em operação dos parques eólicos no Ceará, tem-se uma inserção significativa, na participa-

ção energética, dessa matriz no Estado. Isso descreve a importância da fonte eólica no suprimento 

para o setor elétrico. 

Figura 25 - Potência instalada no Ceará entre os anos de 2008 a 2014. 

 

Fonte: ONS. Dados coletados e tratados pelo autor. 

É sabido, ao longo dos anos, que é sintomática a necessidade eminente de energia, em 

função de novas demandas requeridas pelo crescimento econômico, seja no setor industrial, como 

no comercial, residencial ou rural. O atendimento a essas novas demandas requer planejamento. 

No item 5.1 deste trabalho, é traçado o perfil de carga do Estado do Ceará, com base nas subesta-

ções operantes na rede básica, e verificado um crescimento médio, entre 2009 a 2014, de 6,6% ao 

ano. Surge daí a necessidade iminente de inserção de potência instalada. Dessa forma, pode-se 

propor o modelo, abaixo, de avaliação periódica para inserção da matriz eólica solidária à matriz 

hidrelétrica, e contribuindo na participação energética do Estado. Na inserção de mais plantas de 

geração por fonte eólica deve-se atentar aos seguintes parâmetros, para se estimar a produção 

líquida no final, refletida por um fator de capacidade médio anual. 

 

Vácuo no 
planejamento 



77 
 

Figura 26 - Modelo proposto para hidroeólioelétrico. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a demanda de carga for de 2 GWp, então a participação das eólicas seria de 800 

MWMédio, com a baixa variabilidade na demanda de longo prazo, em função da velocidade média 

do vento. Porém, para se ajustar a variabilidade em curta duração, é necessário permitir, na mes-

ma base, a operação das hídricas juntamente com as eólicas e as térmicas, podendo-se fazer, as-

sim, o melhor controle da reserva girante. Dessa forma, pode-se avaliar a penetração da geração 

eólica pela sua parcela. 

������ç		����é���	 = �(�,�����,���)×[
�
 ! "#$%&'( 	)�]

�
 ! +#$%&'( 	)� , + �� ! .#$%&'( 	)�

�
 ! +#$%&'( 	)�, + �

�
 ! /	#$%&'( )�
�
 ! +	#$%&'( )�, , +012 + 	3415    (1) 

�6����ç		����é���	 : Participação das eólicas – para o primeiro ano. No segundo ano considerar 
apenas a parcela de crescimento anual da carga, ou caso seja alterado o modelo para 50% ou 80% 
ou até mesmo 100%, é só considerar no modelo; 

Pw : Máximo aproveitamento da fonte eólica; 

C: MWMédio da Carga; 

H: MWMédio de hídricas; 

H
idrelétricas 60

%
 

F
on

te eó
lica 4

0
% 

Base do modelo para região cearense ou até mesmo 
do NE. 

Importação de GWh + inserção de eólica na 
matriz cearense + controle fino com térmicas. 

1° semestre – 
mais hídrica 

1° semestre – 
menos eólica. 

2° semestre – 
mais eólica 

 

2° semestre – 
menos hídrica. 

Térmicas 

Térmicas 
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T: MWMédio das térmicas (ajustado diariamente / reserva girante). 

1,066 : constante de crescimento a.a no Ceará para demanda. 

0,123: incremento no primeiro para aumento do FC e proposta 40% de eólica. 

O modelo deve levar em consideração a geração líquida de suprimento de energia elé-

trica no medidor de fronteira, garantindo suprimento de 40% da potência instalada a.a. 

Tabela 25 - Referencial para estimativa de produção de energia elétrica 

Item Nome do Parque eólico Parque eólico Unidade  

01 Produção de energia bruta Informar em energia elétrica MWh ou 
GWh 

02 Informar se haverá perda por efeito esteira de qualquer 
natureza 

Informar a perda % 

03 Informar as disponibilidades/confiabilidade das máqui-
nas, RMT, SE, LT, EL. 

Informar o impacto em % na perda 
de produção. 

% 

04 Informar a Eficiência elétrica operacional da planta Informar a eficiência – associada as 
perdas elétricas. 

% 

05 Informar a eficiência do aerogerador. Informar a eficiência – pot. saí-
da/pot. Entrada. 

% 

06 Degradação e perda de eficiência dos componentes ao 
longo do período operacional. 

Informar o impacto ao longo dos 
anos. 

% 

07 Restrições Informar restrições de qualquer 
natureza – técnica, ambiental, física. 

% 

08 Produção de energia líquida Energia líquida produzida no perío-
do. 

MWh ou 
GWh 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

Esse é um passo a passo primordial para avaliação da viabilidade técnica e econômica 

do projeto eólico aliado a fatores financeiros e econômicos. Abaixo seguimos com o fluxo de 

processo previsto para inserção de uma planta de geração de energia elétrica por fonte eólica. 
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Figura 27 - Fluxograma de inserção da matriz eólica 

Demanda
MW

Existe

Sim

Oferta
MW

Existe

Sim

Não
Planejamento 

energético

FLUXO DE INSERÇÃO DE PLANTAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA POR MEIO DA FONTE EÓLICA

Revisar 
planejamento

Não

Solar Eólica Hidro Térmico

Verificar 
necessidade 

em MW

Atende 
FC 40%

Sim

Não

Demanda
atendida

Verificar matriz 

em potencial

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A revista Em discussão, ano 6, № 25, de junho de 2015, traz uma matéria bem interessante sob 

o título “META ALEMÃ É CHEGAR A 100% DE ENERGIA LIMPA”. Informa que a meta 

alemã é, até o ano de 2022, renunciar a outras fontes energéticas em favor de fontes renováveis e 
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sustentáveis. Outros países como Dinamarca, Estados Unidos e China, grandes produtores e con-

sumidores de energia elétrica, já analisam a viabilidade de alteração do seu modelo, ao utilizar 

mais recursos renováveis na sua matriz energética. É claro que não é simplesmente uma discus-

são técnica, mas também política e, principalmente, de adoção de políticas que permitam a aces-

sibilidade, cada vez maior, da matriz por fonte eólica, tornando esse um objetivo comum da soci-

edade. A inserção das fontes alternativas será vital para a construção de uma sociedade mais sus-

tentável, e não só a fonte eólica, mas a solar em micro geração e mini distribuição. A fonte eólica 

destaca-se mais, encontrando-se mais a frente nessa tendência do ponto de vista cronológico, na 

medida em que cresce um pouco mais de 1 GW a.a., a nível nacional, por meio da implantação de 

parques eólicos de até 30 MW. Embora o Brasil tenha ainda um grande volume hídrico a ser ex-

plorado, está cada vez mais restritiva, sob a ótica ambiental, a viabilidade desses empreendimen-

tos. Um exemplo disso é a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, uma experiência negativa pelos 

problemas que trouxe. Algumas estratégias devem ser consideradas, nessa inserção, entre as quais 

se destacam abaixo: 

d) O Brasil precisa estabelecer sua missão e sua visão a despeito de seus objetivos em 

relação ao setor elétrico, com foco nas energias renováveis; 

e) Devem-se criar políticas claras de inserção de fontes renováveis no sistema elétrico 

brasileiro; 

f) O Brasil deve revisar seu planejamento energético, olhando detalhadamente para as 

microrregiões do país; 

g) Deve rever seu sistema de comercialização e analisar a atratividade do negócio, in-

dependentemente da fonte energética; 

h) Precisa ajustar seu planejamento concatenado com a expansão da transmissão e 

novas demandas; 

i) Necessita valorizar sua riqueza natural com o vento e o sol, e privilegiar o uso raci-

onal das mesmas o máximo possível em sincronismo com outros segmentos industriais. 

j) Deve reduzir valores de importação de outras regiões do Brasil para região NE. 
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A matriz hidro no NE do Brasil, também possui sua variabilidade. Atualmente a bacia 

do Nordeste contempla apenas um rio. O São Francisco, com três reservatórios. São eles o reser-

vatório de Sobradinho, Três Marias e Itaparica com capacidade máxima em MW.mês de 51.859. 

Vejamos um breve resumo do nível desses reservatórios por região, considerando 10 eventos 

anuais.  

Tabela 26 - Níveis dos reservatórios por região no Brasil. 

Regiões Capacida-
de do 

reservató-
rio 

(MW.mês) 

201
5 

(%) 

2014 
(%) 

2013 
(%) 

2012 
(%) 

2011 
(%) 

2010 
(%) 

2009 
(%) 

2008 
(%) 

2007 
(%) 

2006 
(%) 

Varia-
bilidade 
máxima 

(%) 

SE/CO 205002 29,8
7 

30,6
4 

51,7
2 

60,4
9 

73,0
3 

64,6
0 

74,6
8 

66,2
6 

71,4
4 

67,0
9 

44,82 

SUL 19873 54,6
6 

65,1
2 

70,3
0 

50,1
6 

84,4
5 

79,8
1 

68,2
8 

63,9
4 

73,8
0 

45,2
6 

39,20 

SECO/SU
L 

  32,0
6 

33,6
9 

53,3
9 

59,5
8 

74,0
0 

65,9
1 

74,1
4 

65,6
4 

71,6
5 

65,0
9 

42,08 

NORTE 14812 65,0
5 

65,7
6 

69,0
8 

74,4
7 

73,9
2 

72,0
6 

70,1
0 

60,2
4 

69,7
0 

69,1
8 

14,24 

NE 51859 22,9
2 

31,2
7 

37,6
1 

59,3
2 

69,0
8 

60,3
7 

78,0
7 

58,7
6 

67,0
9 

75,5
8 

55,14 

N/NE   32,2
8 

38,9
3 

44,4
7 

62,4
1 

70,0
1 

62,6
3 

76,5
2 

59,0
5 

67,6
1 

74,3
5 

44,24 

Fonte: ONS. 

A região Nordeste é a que apresenta maior variabilidade entre mínimo valor e máxi-

mo valor, ao longo de 10 anos. Em 2015, o percentual do nível médio dos três reservatórios está 

em 22,92%, valor menor do que a metade da média entre 2006 e 2015, que é de 56%. 

Resguardadas as devidas proporções de montantes de pacote de potência, as eólicas também pos-

suem seus reservatórios, tendo os mesmos menor variabilidade ao longo de 10 anos, considerada 

a população estudada que foi de 6 anos. Dessa forma, se estabelece certa variabilidade do recurso 

ao se considerarem os valores da tabela abaixo. A variabilidade das hídricas se dá na capacidade 

de reserva para produção de energia elétrica. Observa-se que, nos últimos 10 anos, há uma redu-

ção dessa capacidade em 55%, devido à diminuição do nível dos reservatórios, embora sua capa-

cidade de fornecer energia instantânea não se altere. Quando o operador utiliza sua geração na 

potência nominal, há a possibilidade de uma redução do tempo de suprimento, por essas hídricas, 

em razão da redução do nível dos reservatórios, o que é bastante provável. Para que isso não 

ocorra nesse contexto, as hídricas são forçadas a limitar sua potência abaixo das condições nor-

mais de operação, o que resulta em um potencial racionamento. As variabilidades das eólicas são 
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diferentes e se dão em curta duração. Em longa duração, a variabilidade é bem reduzida e tem um 

comportamento de repetitividade anual, como se pode ver na Tabela 28.  

Tabela 27 - Previsão de inserção mensal, conforme média da velocidade do vento. 

Meses do 
ano 

Velocidade 
média (m/s) 

                      FC planejado - 9% + 9% 

jan 8,5 42,0% 33,0% 51,0% 

fev 7,9 39,1% 30,1% 48,1% 

mar 7,3 36,2% 27,2% 45,2% 

abr 6,3 31,1% 22,1% 40,1% 

mai 7,1 35,0% 26,0% 44,0% 

jun 7,8 38,4% 29,4% 47,4% 

jul 8,5 41,9% 32,9% 50,9% 

ago 9,6 47,6% 38,6% 56,6% 

set 10,1 50,0% 41,0% 59,0% 

out 10,4 51,5% 42,5% 60,5% 

nov 9,5 47,0% 38,0% 56,0% 

dez 9,3 46,2% 37,2% 47,6% 

Média (%) 42,2% 33,2% 50,5% 

Fonte: autor. 

A inserção da fonte eólica, para geração de energia elétrica, em complementariedade 

à fonte hídrica deve ser mais rápida à medida que são conhecidas as demandas esperadas a.a., e 

associadas à dinâmica econômica regionalizada. O erro estimado pode também ser ajustado ao 

passo em que a base de dados histórica aumenta, melhorando a assertividade ao reduzir o nível de 

incerteza. 

As condições operacionais do SIN são realizadas com as várias fontes energéticas 

disponíveis para operação. Então, o operador pode utilizar como premissas o CVU, o período de 

sazonalidade hídrica, o período de sazonalidade da fonte eólica, o preço do diesel ou gás, e os 

impactos do alto custo operacional das térmicas, além de outros fatores técnicos que possam res-

tringir alguma determinada fonte. Essas estratégias operacionais são definidas mediante o contex-

to de sua matriz. Analisando, por exemplo, o caso da Dinamarca, Smith (2010, p. 2) coloca em 

questionamento essas possíveis estratégias, adotadas por aquele país, quanto às seguintes 

afirmações: “almost all of Denmark’s Wind Power is exported to its European neighbours (Mac-

kay, 2009)” ou “Denmark is exporting most of its wildly fluctuating Wind Power to larger neigh-

bours (Sharman, 2005)”, ou “Wind Power has recently met as little as 5% of Denmark’s annual 
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electricity consumption with an average over the last five years of 9.7% (Sharman & Meyer, 

2009)” ou “Over the last eight years West Denmark has exported on average, 57% of the Wind 

power it generated in East Denmark an average 45%, (Shaman & Meyer, 2009)”. Na Dinamarca, 

há uma política energética de parcerias com países vizinhos, como a Noruega e a Suécia, onde há 

um fluxo de importação e exportação considerável. A depender dos despachos, há 3 possibilida-

des de análise: a primeira, quando utiliza menos usinas eólicas, na ordem de mérito, utilizando o 

máximo de sua geração para exportação; a segunda quando utiliza menos exportação de energia 

eólica, deixando a maior parte de sua geração para ser consumida internamente; e a terceira, 

quando quase toda a geração eólica é consumida dentro da Dinamarca. No Brasil, o despacho das 

eólicas está sendo aproveitado, ao máximo, com o ajuste fino sendo feito pelas térmicas, e as ca-

racterísticas de importação e exportação sendo consideradas menos relevantes, em função do vo-

lume gerado nacionalmente. Udo (2011, p. 9) afirma que o melhor modelo para controlar as flu-

tuações das eólicas seria o mix entre a fonte eólica e as térmicas.  

3.3 Aspectos do Sistema elétrico em função do Regime Permanente 

Como qualquer outra fonte energética, faz-se necessária a realização de análises de 

estudos em regime permanente, no qual se analisa o impacto da operação de parques eólicos no 

SIN, sob o aspecto de regulação de tensão, de carregamento de linhas, de transformadores e de 

escoamento da potência pela rede, além da avaliação do fator de potência, de curto-circuito, de 

variação de tensão, de rejeição plena de potência e de necessidades de compensações reativas. 

Nessas condições de análise de regime permanente, são verificados vários possíveis cenários para 

se garantir a confiabilidade da operação dos parques eólicos no SIN. No Brasil, essas característi-

cas estão contempladas no submódulo 3.6 do ONS, que estabelece as condições técnicas para 

acesso aos sistemas de transmissão na rede básica. São previstas, como critério de análise, as 

condições de importação e exportação, e as cargas pesadas e leves, considerando-se, além da in-

serção de eólicas, um mix de operação com térmicas e hídricas. Os cenários levam em considera-

ção todo o sistema existente, em função da inserção da fonte eólica, em que se verificam possí-

veis restrições de carga.  

3.4 Aspectos do Sistema Elétrico em função do Regime Dinâmico 

No regime dinâmico, são analisadas as velocidades de respostas a defeitos na cone-

xão, em função da capacidade dos aerogeradores se manterem conectados à rede, mesmo em 
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condições adversas no momento do evento e no pós-evento. Para inserção da fonte eólica, devem 

ser analisadas as condições de carga pesada e leve, no horizonte previsto para essa inserção, os 

cenários de importação e exportação de energia entre regiões e as proteções intrínsecas da má-

quina, para efeito de estabilidade eletromecânica. De forma geral, as turbinas apresentam condi-

ções favoráveis de amplitude e amortecimento. 

3.5 Aspectos do Sistema Elétrico em função da Qualidade de Energia 

Os estudos de qualidade de energia têm o objetivo de verificar a contribuição das dis-

torções harmônicas e o efeito cintilação (flicker) resultantes da operação dos aerogeradores. A 

operação dos conversores dessas turbinas provoca o surgimento de harmônicas além da cintilação 

luminosa resultante da operação contínua e do chaveamento dos conversores. Para tanto, são le-

vados em consideração os valores de impedância harmônica, em condições de carga leve, média 

e pesada, as indisponibilidades de perdas de elementos da rede elétrica, e outras condições não 

menos relevantes. Em muitos casos, após a realização dos estudos de qualidade de energia, é ne-

cessária a instalação de bancos de capacitores, e/ou reatores, para controle de reativos na rede. 

Os três itens, 3.3, 3.4 e 3.5, acima descritos, são de caráter sistêmico, em que são le-

vados em consideração, além da própria instalação da planta de geração, todos os demais compo-

nentes elétricos que circundam aquele submercado, como linhas de transmissão e subestações que 

compõem o SIN. Para inserção da fonte eólica no SIN, é necessário realizar estudos técnicos de 

qualidade de energia, regime permanente e dinâmico, e outros estudos complementares como im-

pactos na rede de distribuição local, proteção e controle, e transitórios eletromagnéticos, além da 

modelagem completa dos aerogeradores, subestações, redes de média e linhas de transmissão no 

formato ATP - Alternative Transient Program. 

Neste capítulo, foi feita uma contextualização da matriz energética no Ceará, e apre-

sentado o modelo de inserção da fonte eólica, na região, e aspectos sistêmicos de impactos quan-

do dessa inserção, com objetivo de preservar as características do sistema elétrico identificando 

as principais condições operacionais em regime permanente e dinâmico, características obrigató-

rias para manutenção da qualidade de energia.  
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CAPÍTULO IV 

4 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Na avaliação dos resultados, será abordado o perfil de carga, fator de capacidade, 

curva normal de distribuição, e funções de probabilidade de Weibull e Rayleigh, em função da 

velocidade média anual do vento. Serão ainda verificadas algumas características gerais do vento, 

como sua direção, por exemplo. Todos esses tópicos serão importantes para o planejamento ener-

gético, no que diz respeito à avaliação do recurso eólico para geração de energia elétrica. Será 

feita uma análise dos fatores de capacidade que realmente ocorreram entre os períodos anuais de 

2009 a 2014. 

 

4.1 Perfil de carga no Ceará 

Perfil de carga no Ceará será avaliado entre os anos de 2009 e 2013, considerando as 

demandas máximas de carga pesada em dias úteis da semana, além de incluir sábado e domingo, 

entre os meses de janeiro a dezembro de cada ano. Foram analisadas para perfil de carga as su-

bestações da Chesf localizadas dentro do perímetro do estado do Ceará, sendo essas as que trans-

ferem o escoamento de energia, oriundas das plantas de geração para suprimento a Coelce – 

Companhia de Eletricidade do Ceará (distribuidora do estado do Ceará). Ao todo são 13 subesta-

ções conhecidas por: SE Cauípe, SE Delmiro Gouveia, SE Pici, SE Fortaleza, SE Icó, SE Tauá, 

SE Milagres, SE Russas, SE Sobral, SE Fotaleza, SE Banabuiu. Abaixo é disposto uma tabela de 

dados ano a ano de 2009 a 2013 com as demandas máximas por subestação. 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Tabela 28 - Subestações do Ceará. Demanda máxima de carga em MW. 

 Subestações/anos 2009 2010 2011 2012 2013 

SE CAUÍPE 82.4 90.5 97.06 103.3 119.2 

SE PICI 168.6 214.5 226.8 240.9 263.1 

SE ICÓ 57.2 61.8 61.9 69.7 67.9 

SE TAUÁ 47.5 56,00 55.3 61.7 60.9 

SE SOBRAL 69kV 199.7 207.6 215.4 227.5 251.6 

SE SOBRAL 230 kV 23.1 22.9 22.4 24.3 23.3 

SE DELMIRO 
GOUVEIA 

318.7 343.8 348.6 362.2 387.5 

SE FORTALEZA 379.4 397.7 379.8 411.6 434.9 

SE RUSSAS 78.3 81.5 79.1 98.5 109.8 

SE BNB TIPICA 1.3 1.8 1.6 1.8 1.7 

SE BNB 64.4 69.7 68.5 80.2 98.3 

SE MLG TIPICA 7.4 8.1 8.9 9.2 10.3 

SE MLG 99.1 114.5 121.1 138,00 162.5 

TOTAL (MW) 1440.4 1580.7 1605.1 1759.1 1860.6 

Fonte: Dados disponibilizados pelo ONS e tabela tratada e elaborada pelo autor. 

É vital, para o planejamento energético, que se compreenda o desenvolvimento regio-

nal associado à sua necessidade energética. Todas as subestações apontadas na Tabela 28 são 

subestações a partir das quais energia é transferida à Coelce, ou seja, são portas de entrada para 

atendimento a todos os consumidores da distribuidora local. Então, o primeiro ponto a ser identi-

ficado é a média de crescimento dessa demanda, em função do consumo. Quando se calcula a 

média de crescimento do consumo cearense, observa-se uma tendência, aproximada, de 6,6%, ao 

ano, para o mesmo. Fazendo-se a projeção para o ano de 2014, chega-se a uma estimativa de, 

aproximadamente, 2 GWp de demanda máxima de carga.  

Os valores de 2 GWp e 6,6% serão importantes para o planejamento energético do 

Ceará. Para o cálculo dessa projeção utiliza-se a média aritmética, usando-se a integração das 

demandas pico de todas as subestações pelo número de eventos analisados. Moore e McCabe 

(2002, p. 25) dizem que a média de um conjunto de observações é a soma de seus valores dividi-

da pelo número de observações, o que resulta na média de crescimento a.a. da demanda de carga 

conforme a expressão abaixo. 

�	 = 	 �7 ! 84	98����
���:  ,                                                                                                                       (2) 

P = projeção de crescimento entre os anos de 2009 e 2013 em MW; 
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N = número de eventos de carga pesada; 

xi = dados mensais em MW.  

Analisar o comportamento da demanda é muito importante para entender o perfil do 

consumidor, e sua preferência e intensidade de consumo. Uma vez identificada essa projeção, a 

atual demanda é estimada e projetada em 2 GWp e o sistema deve ofertar essa demanda. Pode ser 

feito um planejamento energético, com base no perfil de demanda de carga dessa região, e proje-

tada a necessidade de inserção da matriz eólica para suprimento de energia elétrica. Entenda-se 

que a região metropolitana de Fortaleza é o principal centro de carga, seguido pela região de So-

bral, Milagres e Russas. 

 

4.2 Perfil dos ventos no Ceará 

Neste item são verificados os dados obtidos pela EPE, especificamente para o Estado 

do Ceará. Apresentam-se, neste trabalho, primeiramente, as velocidades médias mensais para os 

anos de 2012, 2013 e 2014, considerando-se como parâmetros a velocidade média horária e a 

direção do vento. São apresentados, depois, os valores médios de temperatura e umidade ao longo 

da população avaliada. Na Figura 28, é mostrada a velocidade média mensal dos ventos no Ceará, 

ao longo dos meses, para os 3 anos citados. Em relação a temperatura e umidade, o registro dos 

dados médios anuais, coletados pelo dataloggers das torres anemométricas, se deu entre níveis de 

50 e 80 metros, alturas referenciais para certificação da EPE. 

Tabela 29 - Dados de temperatura e umidade. 

Anos 2012 2013 2014 Mínima Máxima 
Temperatura  26,3 °C 25,8 °C 26 °C 13,3 °C 31,3 °C 
Umidade 82,2 % 79,7 % 80,5 % 35,1% 96,5 % 
Fonte: EPE. Tabela elaborada pelo autor. 

Atualmente, no Brasil, por meio da EPE, controlam-se e armazenam-se todos os da-

dos de velocidade, temperatura, umidade e direção dos ventos, pelas informações recebidas dos 

agentes de geração, que possuem torres anemométricas do sistema AMA – Acompanhamento das 

Medições Anemométricas. Segue, abaixo, o perfil anual, conforme figura ilustrativa, com base na 

série histórica de dados das torres AMA. 
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Figura 28 - Velocidade média mensal dos ventos no Ceará. 
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Fonte: EPE. Gráfico elaborado pelo autor. 

Na figura acima, as curvas apresentadas entre os meses de janeiro e dezembro refle-

tem um comportamento similar quando analisadas e comparadas ano a ano. Os meses de março, 

abril e maio são os menos favoráveis do ano, mas, mesmo nesses meses, registram-se excelentes 

níveis de velocidade média do vento. O gráfico da Figura 29 estratifica a média da velocidade dos 

ventos mês a mês em média horária, e identifica a consolidação de um perfil e das respectivas 

janelas de vento durante as horas de um dia, desdobrando, de forma mais detalhada, essa média 

horária. Destaque se faça para o mês de outubro como o melhor mês para geração de energia elé-

trica por fonte eólica, e abril como o pior mês para geração por essa fonte. 

Através do gráfico que descreve a média horária ao longo do dia, pode-se perceber as 

chamadas janelas de vento, que estão concentradas entre os horários de 05:00 e 09:00 horas, e 

entre 17:00 e 19:00 horas, conforme dados coletados da EPE. 
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Figura 29 - Gráfico de velocidade média horária ao longo do dia. 

 

Fonte: EPE. Gráfico elaborado pelo autor. 

A Figura 30 traz uma melhor percepção quanto à distribuição normal desses ventos 

ao longo do dia, conforme a parametrização feita entre as velocidades. Desta feita, os dados fo-

ram separados da seguinte maneira: 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12 e 12-13, não sendo pos-

sível coletar velocidades após 13 m/s, devido as integralizações da EPE serem horárias. Essa 

condição dificultou a avaliação apenas pela curva normal de distribuição. 

Foram analisados 864 eventos ao longo de 3 anos, os quais foram distribuídos nas 24 

horas do dia. Porém, os dados encontrados no site da EPE não trouxeram o detalhamento das 

integrações a cada 10 minutos, o que seria ideal para a análise do modelo pela distribuição nor-

mal. Abaixo, conforme o gráfico, segue a função distribuição F(v) da velocidade média horária 

de vento, para o desvio padrão de 1,36 e velocidade média do vento de 8,5 m/s, já calculados no 

item 4.2.1. 
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Figura 30 - Distribuição normal da velocidade média horária do vento entre 2012 e 2014 

 

Fonte: EPE. Dados tratados e gráfico elaborado pelo autor. 

Observe-se que mais de 67% das médias horárias de velocidade do vento estão entre 

8,5 e 10 m/s. O Ceará apresenta uma excelente proporção nessas faixas de média horária de velo-

cidade de vento, considerando-se os últimos 3 anos de medição. 

Para melhor entendimento da verificação do perfil dos ventos, é necessário seguir, es-

tritamente, as normas que regem os métodos e procedimentos que consolidam as melhores práti-

cas de medição, conforme normas do INMETRO – Instituto Nacional de Meteorologia, da OMM 

– Organização Meteorológica Mundial e da IEC  - International Energy Agency 61400-12-1. 

 

4.2.1 Velocidade média 

Como dito no item 4.2, a velocidade média do vento é um bom ponto de partida para 

análise da produção de energia elétrica. É do perfil diário e mensal que se pode estimar o poten-

cial eólico de uma região. Além disso, é necessário ter uma boa base de dados de velocidade do 

vento, em m/s, para se encontrar uma função de distribuição da velocidade média horária ao lon-

go de um período que se queira analisar. Com base no histórico obtido, foi feito um banco de 

dados, com informações fornecidas pela EPE, para os anos de 2012, 2013 e 2014, identificando-

se os parâmetros de velocidade média horária e o desvio padrão da região cearense. Conforme 

tabela 30 abaixo, foi elaborada uma média horária mensal dos referidos anos e, então, encontrada 

Média Mediana 
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uma velocidade média equivalente para todos os meses de cada ano separadamente, sendo, de-

pois, calculada a média dos três anos selecionados. 

Tabela 30 - Média horária mensal da velocidade de vento em m/s entre 2012 e 2014, no Ceará. 

Meses 2012 2013 2014            Média 
jan 8,71 8,24 8,57 8,51 
fev 7,27 8,69 7,80 7,92 
mar 6,93 8,10 7,00 7,34 
abr 7,01 6,05 5,86 6,31 
mai 8,08 7,43 5,78 7,10 
jun 7,88 7,63 7,81 7,77 
jul 8,90 8,03 8,51 8,48 
ago 9,70 9,63 9,63 8,54 

set 9,86 10,44 10,11 10,14 
out 10,44 10,55 10,30 10,43 
nov 9,11 10,04 9,44 9,53 
dez 9,21 9,42 9,43 9,35 
Média 8,59 8,69 8,35 8,54 
Fonte: Dados disponibilizados pela EPE, e tratados pelo autor. 

Com os dados acima, foi encontrada a velocidade média (;<), para os referidos anos, 

como também, efetuado o cálculo do desvio padrão (σ), empregando-se as fórmulas abaixo. 

Calculado a velocidade média, pela fórmula apresentada abaixo, tem-se: 

=̅ = �
7∑84,                                                                                                                                     (3) 

=̅ = média da velocidade do vento. 

N = número de eventos analisados. 

xi = integrações das velocidades. 

Para o ano de 2012 a velocidade média calculada é 8,59m/s, para 2013 é 8,69 m/s e 

para 2014 é 8,35 m/s. A média final para os três anos é 8,54 m/s. 

Para a variância utilizaremos a fórmula clássica, conforme equação abaixo. 

@� = 	 �7A� ×∑ (=4 − =̅)�C�D� ,                                                                                                          (4) 

@� = variância 
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n = eventos analisados da velocidade. 

(84 − 8̅)� = velocidades menos a média das velocidades ao quadrado. 

Sendo o desvio padrão a raiz quadrada da equação expressa. 

@ = E �
�A� × ∑ (=4 − =̅)�C�D� ,                                                                                                          (5)                                                                

σ = desvio padrão; 

;<  = Velocidade média do vento; 

n = número de observações; 

vi = valores de velocidade do vento. 

Da mesma forma que a velocidade média, encontramos o desvio padrão para cada 

ano relativo a base de dados e depois encontramos a média, para definir uma distribuição de pro-

babilidade equivalente para todos os anos. 

σ (2012) = 1,16 

σ (2013) = 1,36 

σ (2014) = 1,54 

A média do desvio padrão calculada para os 3 anos analisados é 1,36, sabendo-se que 

a mediana referente ao banco de dados analisados é similar à média aritmética, que é de 8,54 m/s 

a.a.. A base de dados5 analisada é a média horária, o que não abrangeu faixas horárias de vento, 

como por exemplo, entre 0<v<4 e 12<v<20, faixas compreendidas antes do Cut-in, e faixas de 

velocidade de ventos superiores a 12 m/s até a velocidade de Cut-out que, dependendo do aeroge-

rador, pode estar compreendida entre 20<cut-out<25. Essas faixas são importantes para contabi-

lidade dos dados de produção de energia elétrica. Quando se faz a curva de distribuição, há uma 

sobre avaliação nos dados de vento, o que resulta em uma interpretação equivocada nas distribui-

ções de probabilidade de velocidade média de vento. Dessa forma, mais a frente, dois métodos 

serão avaliados e comparados com os dados reais de produção de energia levantados. 

                                                 
5 Dados: Na estatística os dados são números com um contexto ou sentido. 
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4.2.2 Direção do vento 

Esse é um parâmetro muito importante para se avaliar a viabilidade técnica e econô-

mica de um recurso eólico. O Ceará é um estado privilegiado sob o aspecto planetário da dispo-

nibilidade de vento. Os ventos nunca param de soprar aqui, predominando os ventos alísios, du-

rante o ano todo. Os ventos alísios sopram dos trópicos para o equador, em baixas altitudes, favo-

recendo, assim, a região cearense. 

É mostrado, a seguir, o comportamento direcional da média horária das frequências 

angulares dos ventos na costa cearense, ao longo dos meses, nos anos de 2012, 2013 e 2014, por 

meio dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais da rosa dos ventos. O diagrama direcional 

dos ventos segue uma associação, em que 0° representa o L (leste), 90° representa o N (norte), 

180° representa o O (oeste) e 270° representa o S (sul). Na Figura 25, é representada a frequên-

cia, em percentual, das direções de vento dos meses de janeiro e fevereiro. 

Figura 31 - Gráfico de direção dos ventos dos meses de janeiro e fevereiro 

 

Fonte: EPE. Gráfico elaborado pelo autor. 

Na figura 26, representaremos as direções de março e abril. 
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Figura 32 - Gráfico de direção dos ventos dos meses de março e abril. 

 

Fonte: EPE. Gráfico elaborado pelo autor. 

Na figura 27, representaremos as direções de maio e junho. 

Figura 33 - Gráfico de direção dos ventos dos meses de maio e junho. 

 

Fonte: EPE. Gráfico elaborado pelo autor. 

Na figura 28, é representado os meses de direcionais do vento de julho e agosto. 
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Figura 34 - Gráfico de direção dos ventos dos meses de julho e agosto. 

 

Fonte: EPE. Gráfico elaborado pelo autor. 

Na figura 29, é representado os meses de setembro e outubro. 

Figura 35 - Gráfico de direção dos ventos dos meses de setembro e outubro. 

 

Fonte: EPE. Gráfico elaborado pelo autor. 

E por último os meses de novembro e dezembro.  

Figura 36 - Gráfico de direção dos ventos dos meses de novembro e dezembro. 

 

Fonte: EPE. Gráfico elaborado pelo autor. 
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É percebido que as frequências direcionais da velocidade do vento na costa cearense 

se dão nas regiões entre a posição NE e SE, com melhores intensidades de velocidade média do 

vento no período agosto, setembro, outubro e novembro.  

 

4.3 Potencial eólico 

O vento possui uma característica clássica que é ter uma propriedade natural de ser 

estocástico. Uma vez analisado melhor esse aspecto, conforme subitem 4.2.1, tem-se uma avalia-

ção mais quantitativa do potencial eólico da região cearense, empregando-se a fórmula que calcu-

la a densidade energética em função dos ventos. 

FC
G = H	 × =�, para todo v>0                                                                                                          (6) 

Pm : Potência extraída do vento (Watts); 

ρ = densidade da massa de ar (kg/m3). Para esse dado, será considerado a pressão atmosférica a 1 

atm e temperatura de 15°C e constante ajustada em 1,225 kg/m3; 

v = velocidade do vento (m/s); 

A = Área da seção transversal, sendo a área calculada como apresentada a seguir. 

I = 	J × KLM  ,                                                                                                                                  (7) 

Considerando que ρ é constante, e vale 1,225 kg/m3, Patel (1942, pág.55) afirma que 

a densidade varia linearmente em função da temperatura e da pressão atmosférica, sendo a ex-

pressão abaixo (Equação 8) a que melhor a representa. 

H = F
N×/,                                                                                                                                         (8) 

R = constante do gás. 

T = Temperatura. 

P = Pressão atmosférica. 
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Ainda a colaborar com essa interferência está a altitude, que tem uma influência dire-

ta na temperatura e na pressão. O valor expresso acima, para rho, é dito para ajuste ao nível do 

mar, ou seja, a 1 atm e 15°C. Portanto, a velocidade média horária do vento é completamente 

variável com o tempo, como é demonstrado pela curva de densidade energética, apresentada na 

Figura 37, variando ao cubo com a velocidade do vento. 

Figura 37 - Gráfico que traduz a expressão da densidade da potência extraída do vento. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor. 

O gráfico acima despreza as condições de controle e a área do rotor à qual esse recur-

so é submetido, quando limitada a área de varredura do recurso total da jazida de vento. O poten-

cial eólico apresenta ainda uma característica muito interessante, que é o limite de Betz. Essa 

limitação aplica-se quando se fala de parques eólicos que estão sendo integrados a uma rede elé-

trica, e é justificada pela teoria de deslocamento das massas de ar. Estima-se, então, que a efici-

ência máxima teórica extraída do recurso eólico é 59,3%, como faixa limite para extração de po-

tência mecânica, de um aerogerador, do total da possibilidade de varredura do rotor. Considera-se 

a velocidade média do vento, no Ceará, como 8,54 m/s, ao longo dos anos apurados, e a média 

Densidade energética média 
anual, no ponto de 8,5 m/s. 
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anual da densidade energética como 376,15 W/m2. Com isso, há possibilidade de se calcular uma 

curva com a seguinte representação matemática, abaixo relacionada ao modelo de Betz, para se 

aproveitar a máxima potência teórica. 

Figura 38 - Círculo tubular de passagem das massas de ar 

 

Fonte: Jonhson, Wind Energy System. 

Inicia-se da premissa que há um deslocamento de ar, do qual é chamado popularmen-

te de vento. Esse vento se desloca com intensidade e direção no sentido do rotor passando entre 

as áreas de V1 V2, V3 e V4. Segundo Jonhson (2004, p.3), em seu capítulo 4, existe algumas rela-

ções entre essas velocidades, mesmo que teóricas. Sendo elas as seguintes. 

V2 = V3 =2/3xV1 

V4 =1/3xV1 

A2=A3=3/2xA1 

A4=3xA1 

Considerado que a potência mecânica extraída do vento será Pm = (P1 – P4) = Pm,real , 

Jonhson descreve o teorema de Betz, pela lei da continuidade do fluxo, conforme equação abaixo. 

�5 = [(�� × H × I1 × =1�) − (�� × H × I4 × =4�)],                                                                    (9) 
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�5, 49QR2 = �
� × H × (I1 × =1� − �

:I1 × =1�),                            

Incluindo a conversão da área real de varredura em A2, temos. 

�5, SQR2 = �
� × H × T: × I2 × ��=1�              

VW3QXY = T
: × �� = ��

�Z , 1[	59,3%,                        

�5 = �
� × H × VW3QXY × I2 × =1�                 

Ou ainda, desenvolvendo por outra metodologia tem-se a forma abaixo ainda pela lei 

da continuidade do fluxo do ar. 

H × I1 × ;1 = 	H2 × I2 × ;2 = 5̀, kg/s                                                                                  (10) 

Ou seja, o fluxo de massa de ar se desloca em direção ao corredor de conversão eólica 

e teoricamente a massa de ar que sai deveria ser a mesma da entrada. Porém, esse deslocamento, 

deve provocar uma diferença entre a massa de ar que entra e a massa de ar que sai em função do 

rotor do aerogerador, conforme expresso abaixo. 

�5 = 	 �� × H × I1 × ;1� − �
� × H × I2 × ;2� = �

� × H × (I1 × ;1� − I4 × ;4�),               (11) 

A potência mecânica que o conversor extrai, pode ser feita com a inclusão na equação 

12, onde encontrada a seguinte expressão, da potência mecânica. 

�5 = �
� × H × I1 × ;1 × (;1� − ;4�),                                                                                    (12) 

Ou a potência mecânica em função da massa de ar. 

�5 = �
� × 5̀ × (;1� − ;4�),                                                                                                      (13) 
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Se V4 tende a zero, essa potência seria extraída ao máximo, o que é, entretanto, con-

trariado pelas leis da física. Pelas leis da mecânica, a força que o ar exerce no conversor pode ser 

expressa da seguinte forma: 

� = a × ; = 5̀ × (;1 − ;4) × ;,                                                                                             (14) 

Assim verifica-se que o valor da energia pode ser obtido das equações 13 e 14, onde 

se têm os valores dos deslocamentos das massas de ar antes e após o conversor, sabendo-se que 

a = 5̀ × (;1 − ;2).  
�
� × 5̀ × (;1� − ;4�) = 5̀ × (;1 − ;4) × ;,                                                                           (15) 

Então deve-se adotar exatamente na passagem do deslocamento das massas de ar pelo 

conversor a seguinte expressão. 

; = b��bM
� ,                                                                                                                                    (16) 

Então o fluxo da massa. 

5̀ = H × I × ;′ = �
� × H × I × (b��bM� ),                                                                                    (17) 

Substituir a equação 17 na equação 13, encontrar a equação 18, ou seja, a potência 

mecânica no conversor, do qual será expressa pela seguinte equação. 

�5 = �
� × dH × I × b��bM� e × (;1�−;4�),                                                                                 (18) 

Fazendo o rearranjo da equação acima, identificamos o Cp de Betz, sendo. 

�5 = �
� × H × I × ;1� × (��

fg
f�)×h�A(fgf�)Li� ,                                                                                  (19) 
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Sendo o Cp de Betz o termo da expressão acima, conforme expresso abaixo. 

VW3QXY = 	 j��
fg
f�k×l�Ajfgf�k

Lm
� ,                                                                                                         (20) 

Do qual é igual, 

VW3QXY = ��
�Z = 0,593                                                                                                                 

FC
G = H	 × V3QXY × ;�,                                                                                                                (21) 

Cpbetz = coeficiente de BETZ; 

Ao se atribuir, ao coeficiente de Betz, o valor médio de densidade, então é encontrada 

uma taxa máxima teórica de 222 W/m2, a uma velocidade média de 8,54 m/s. 

Figura 39 - Representação gráfica da densidade energética, considerando o Coeficiente de Betz. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo próprio autor. 
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O gráfico acima reflete, para todas as velocidades de vento, uma perda de 40,7%, de 

potência mecânica, devido ao coeficiente de Betz, representado por seu modelo, refletida nos 

aerogeradores devido à característica construtiva dos seus rotores. Ainda há mais algumas limita-

ções que também estão associadas às condições eletromecânicas do próprio aerogerador. Cada 

aerogerador tem características próprias que fazem parte de suas condições internas de especifi-

cação técnica. Pode-se citar, entre elas, a sua altura, as dimensões do diâmetro do rotor, a caixa 

de engrenagens, e o próprio gerador em si, além de todas as perdas elétricas associadas à opera-

ção. A essa altura, deve-se introduzir outro elemento, nesse sistema, que é a eficiência de todo o 

conjunto global (Ƞ) do parque eólico. Passa-se, agora, a trabalhar com uma máquina, que tem 

uma turbina de 88 metros de diâmetro, 3 pás, e eixo horizontal. São essas características técnicas 

atualmente bem usais dos fabricantes, no Brasil. Deve-se, ainda, tabular a velocidade do vento 

entre 1 e 25 m/s, a cada 1 segundo, e aplicar a fórmula da potência mecânica associada à potência 

elétrica do aerogerador, apenas para efeito de simulação.   

�Q = H × I × VW × =� × o ,                                                                                                       (22) 

Ƞ = Eficiência do sistema de geração ou do conjunto global. 

Então é calculada a curva de potência estimada para produção de energia, conforme 

curva da máquina elétrica associada as condições climáticas. Essa curva de potência irá dar o 

suporte na simulação de produção de energia ao longo do ano. Sabendo que o coeficiente de Betz 

teórico é de 59,3% do qual é um coeficiente difícil de se alcançar na prática operacional das tur-

binas eólicas. 

Com a distribuição da velocidade do vento ajustada com base no modelo de Rayleigh 

e a curva de potência elaborada, pode-se fazer o planejamento energético do estado do Ceará para 

os próximos anos. Montamos a tabela no item 5.5, já considerado uma geração bruta e líquida de 

forma estimada. É preciso a partir de agora atentar para análise dessas transmissões entre as ener-

gias envolvidas no processo de geração de energia eólica. Toda a eficiência envolvida é direta-

mente proporcional com a velocidade do vento e as relações diretas com os componentes das 

máquinas. Heier explica (1998, p. 17) que o mecanismo de geração através do diagrama a seguir, 

descreve o que está por trás da geração de energia elétrica. Observe que se tem um conjunto de 

componentes eletromecânicos como as pás, hub, gearbox, eixo principal, acoplamentos mecâni-

cos, conversor eletrônico, transformadores de potência, cabos de potência, e o próprio gerador 
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dos quais compõem o processo de transformação das energias envolvidas. Dos quais são a ener-

gia cinética, mecânica e elétrica. A figura 40 abaixo ilustra melhor por meio do diagrama o mo-

delo de um aerogerador. 

Figura 40 - Modelo de um gerador 

 

Fonte: Livro Wind Energy Conversion Systems, referente a potência transferida através do recurso eólico 

No capítulo 4 de seu livro, Johnson (2004, p. 13) descreve o mesmo processo de 

transmissão de energias através de diagramas de bloco. Além do recurso eólico, existe ainda todo 

o sistema da turbina, com o qual o vento tem seu primeiro contato físico, e através do qual sua 

potência é extraída e transformada em potência mecânica. O processo se dá através de um eixo 

principal associado a acoplamentos mecânicos, a uma caixa de engrenagens e ao próprio gerador 

de energia elétrica. A partir de todas essas transmissões, com seus respectivos rendimentos ener-

géticos, as quais são transformadas, é possível se chegar ao produto final esperado, que é a gera-

ção de energia elétrica. 

Figura 41 - Estratificação das energias envolvidas no processo eólico 

Turbina

cp

Transmissão

nm

Gerador

ng
Pm Pt

wm wt we
 

Fonte: Renewable Wind Energy System. (Jonhson). 

É importante se notarem as relações entre as caixas que representam a potência eóli-

ca, potência mecânica, potência total e a potência elétrica na saída do processo. Há 03 potências 
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envolvidas entre si, a potência eólica, a mecânica e a elétrica. Não adiantará se ter uma excelente 

média da velocidade do vento, se a qualidade e o sincronismo entre essas energias não forem sa-

tisfatórias. 

No planejamento de produção de energia, deve-se atentar para dois parâmetros que 

são calculados segundo a engenharia da máquina: perdas, disponibilidades e micrositing, defini-

dos como eficiência da planta e coeficiente de potência real, respectivamente. 

 

4.4 Função de probabilidade de Rayleigh 

A função densidade de probabilidade de Rayleigh, Figura 42, é mais simples e, na au-

sência de alguns dados, pode ser uma solução viável para estabelecer a distribuição das frequên-

cias de velocidade média, já que utiliza apenas a velocidade média como dado para o cálculo, o 

qual é disponibilizado na Equação 23, abaixo. 

�(S) = p
� × qq< × Q8W × h− pM × (qq<)�i,                                                                                            (23) 

P(r) – função da probabilidade de Rayleigh. 

v – velocidade do vento em m/s. 

=̅ – velocidade média do vento em m/s. 

π - constante de pi (3,1415) adimensional. 

Com a função de densidade de probabilidade pode-se realizar o planejamento energé-

tico em função da principal variável para geração de energia elétrica por meio da matriz eólica. 

Utilizar o valor de 8,54 m/s com valor da média da velocidade horária do vento no 

Ceará, pode-se encontrar a curva de distribuição das probabilidade de velocidade de vento e daí 

encontrar os valores de produção de energia com os dados horários já comentados. 
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Figura 42 - Função densidade de probabilidade de Rayleigh. 

 

Fonte: Autor. Gráfico elaborado pelo autor. 

A Figura 43, abaixo, traduz a função de distribuição acumulada de Rayleigh, que es-

tratifica a curva S, da função acumulada da densidade energética da função. 

Figura 43 - Função densidade acumulada de Rayleigh (Fda). 

 

Fonte: Autor. Gráfico elaborado pelo autor. 

A curva de potência pode ser calculada por meio da distribuição das velocidades, 

permitindo se calcular a função acumulada da potência de um aerogerador. A potência de um 

aerogerador equivalente, com 88 metros de diâmetro, eficiência do sistema em 45%, pode-se 

V = 8,54 m/s 
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chegar a uma simulação e comparar com os dados reais de produção de energia elétrica ao longo 

de um período que se quer analisar. Com esse parâmetro de cálculo, é possível se chegar a uma 

média de 48% de fator de capacidade estimada, para os quatro estados brasileiros colocados na 

análise, que são Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul. Este é um número bem 

coerente quando comparado com os valores reais observados entre 2009 a 2014 para os parques 

eólicos em operação. Deve-se lembrar de que esse fator de capacidade é calculado em função da 

média da velocidade do vento, da área de varredura do rotor, da eficiência do sistema turbina, da 

RMT – Rede de Média Tensão interna, da subestação coletora, da linha de transmissão, do grid e 

do coeficiente de potência do aerogerador, o qual está atrelado à engenharia do equipamento. 

Todas essas variáveis alteram os dados finais de produção liquida de energia planejada. 

Figura 44 - Curva de potência utilizando a função densidade probabilidade de Rayleigh. 

 

Fonte: Autor. Gráfico elaborado pelo autor. 

Considerado o parâmetro de velocidade média pela função de distribuição de Ray-

leigh, são encontradas as curvas de função de distribuição de probabilidade da velocidade de ven-

to, a curva de potência e a função de distribuição acumulada, sendo, então, possível fazer uma 

estimativa de produção de energia. Foi avaliado, com essas premissas, o Estado do RS, que ficou 

bem abaixo dos demais estados analisados como RN, BA e CE. Os fatores de capacidade simula-

dos para o RS são 40,5% de FC – Fator de Capacidade médio para uma média de velocidade do 

vento de 7,21 m/s, enquanto que, para o CE, o FC é 51% para uma velocidade média de 8,54, 
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para o RN, o FC é 51%, também a 8,54 m/s de velocidade média anual, e para a BA, o FC é 53% 

a 8,8 m/s de velocidade média anual, conforme tabelas abaixo. 

Tabela 31 - Produção de energia conforme curva de distribuição de Rayleigh no RS. 

Bin p(r) P(% ) Fda horas a.a horas conta-
bilizadas 

Pe MWh fda 
(MWh) 

1 0,02976 3,0% 3,0% 8760 0       

2 0,05689 5,7% 8,7% 8760 0       

3 0,07912 7,9% 16,6% 8760 0       

4 0,09491 9,5% 26,1% 8760 833,54 0,02 16,82 16,82 

5 0,10356 10,4% 36,5% 8760 909,47 0,08 72,47 89,30 

6 0,10524 10,6% 47,1% 8760 924,27 0,16 148,09 237,39 

7 0,10089 10,1% 57,2% 8760 886,03 0,26 233,69 471,07 

8 0,09192 9,2% 66,4% 8760 807,28 0,39 314,84 785,92 

9 0,07999 8,0% 74,4% 8760 702,49 0,54 377,90 1163,82 

10 0,06670 6,7% 81,1% 8760 585,78 0,69 404,37 1568,19 

11 0,05342 5,4% 86,5% 8760 469,19 0,78 365,25 1933,44 

12 0,04117 4,1% 90,6% 8760 361,60 0,81 292,66 2226,09 

13 0,03057 3,1% 93,7% 8760 268,51 0,82 219,14 2445,24 

14 0,02190 2,2% 95,8% 8760 192,31 0,82 157,10 2602,34 

15 0,01514 1,5% 97,4% 8760 132,95 0,82 108,62 2710,95 

16 0,01011 1,0% 98,4% 8760 88,78 0,82 72,48 2783,44 

17 0,00652 0,7% 99,0% 8760 57,30 0,82 46,76 2830,20 

18 0,00407 0,4% 99,4% 8760 35,75 0,82 29,15 2859,35 

19 0,00246 0,2% 99,7% 8760 21,58 0,82 17,59 2876,94 

20 0,00143 0,1% 99,8% 8760 12,60 0,81 10,24 2887,19 

21 0,00081 0,1% 99,9% 8760 7,12 0,81 5,78 2892,97 

22 0,00044 0,0% 100,0% 8760 3,90 0,81 3,15 2896,12 

23 0,00024 0,0% 100,0% 8760 2,06 0,81 1,67 2897,79 

24 0,00012 0,0% 100,0% 8760 1,06 0,81 0,85 2898,64 

25 0,00006 0,0% 100,0% 8760 0,53 0,80 0,42 2899,06 

Fonte: autor. Tabela elaborada pelo autor. 
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Tabela 32 - Produção de energia conforme curva de distribuição de Rayleigh no CE. 

Bin P(r) P(r%) Fda (%) horas por ano horas conta-
bilizadas 

Pe MWh Fda (MWh) 

1 0,02 2,1% 2,1% 8760 187,14 0                       
-    

  

2 0,04 4,1% 6,3% 8760 362,39 0                       
-    

  

3 0,05 5,9% 12,2% 8760 515,09 0                       
-    

  

4 0,07 7,3% 19,4% 8760 636,92 0,02                  
12,85  

             12,85  

5 0,08 8,2% 27,7% 8760 722,62 0,07                  
57,58  

             70,44  

6 0,08 8,8% 36,5% 8760 770,28 0,16                
123,42  

           193,86  

7 0,08 8,9% 45,4% 8760 781,26 0,26                
206,05  

           399,91  

8 0,08 8,7% 54,1% 8760 759,70 0,39                
296,29  

           696,19  

9 0,08 8,1% 62,2% 8760 711,69 0,53                
382,85  

        1.079,04  

10 0,07 7,4% 69,5% 8760 644,45 0,69                
444,88  

        1.523,92  

11 0,06 6,5% 76,0% 8760 565,43 0,77                
440,17  

        1.964,09  

12 0,05 5,5% 81,5% 8760 481,51 0,80                
389,70  

        2.353,79  

13 0,04 4,5% 86,0% 8760 398,52 0,81                
325,24  

        2.679,03  

14 0,03 3,7% 89,7% 8760 320,90 0,81                
262,15  

        2.941,19  

15 0,02 2,9% 92,6% 8760 251,60 0,81                
205,55  

        3.146,73  

16 0,02 2,2% 94,8% 8760 192,20 0,81                
156,91  

        3.303,65  

17 0,01 1,6% 96,4% 8760 143,14 0,81                
116,83  

        3.420,47  

18 0,01 1,2% 97,6% 8760 103,97 0,81                  
84,77  

        3.505,24  

19 0,008 0,8% 98,4% 8760 73,68 0,81                  
60,06  

        3.565,31  

20 0,005 0,6% 99,0% 8760 50,96 0,81                  
41,42  

        3.606,72  

21 0,003 0,4% 99,4% 8760 34,41 0,81                  
27,94  

        3.634,66  

22 0,002 0,3% 99,7% 8760 22,69 0,80                  
18,35  

        3.653,01  

23 0,001 0,2% 99,8% 8760 14,61 0,80                  
11,80  

        3.664,81  

24 0,001 0,1% 99,9% 8760 9,19 0,80                    
7,41  

        3.672,22  

25 0,0006 0,1% 100,0% 8760 5,65 0,80                    
4,54  

        3.676,76  

Fonte: autor. Tabela elaborada pelo autor. 
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Tabela 33 - Produção de energia conforme curva de distribuição de Rayleigh no BA. 

Bin P(r) P(%) Fda Horas por 
ano  

Horas conta-
bilizada 

Pe MWh Fda (MWh) 

1 0,0200 2,0% 2,0% 8760 0 0     

2 0,0388 3,9% 5,9% 8760 0 0     

3 0,0553 5,5% 11,4% 8760 0 0     

4 0,0687 6,9% 18,3% 8760 603,8 0,02 12,19 12,19 

5 0,0784 7,9% 26,2% 8760 689,2 0,08 54,92 67,11 

6 0,0842 8,4% 34,7% 8760 740,1 0,16 118,59 185,70 

7 0,0862 8,6% 43,3% 8760 757,3 0,26 199,73 385,43 

8 0,0847 8,5% 51,8% 8760 743,9 0,39 290,11 675,53 

9 0,0802 8,0% 59,8% 8760 704,9 0,54 379,18 1054,71 

10 0,0736 7,4% 67,2% 8760 646,5 0,69 446,28 1500,99 

11 0,0655 6,6% 73,8% 8760 575,3 0,78 447,84 1948,83 

12 0,0566 5,7% 79,5% 8760 497,5 0,81 402,68 2351,51 

13 0,0477 4,8% 84,2% 8760 418,8 0,82 341,77 2693,28 

14 0,0391 3,9% 88,2% 8760 343,4 0,82 280,53 2973,81 

15 0,0312 3,1% 91,3% 8760 274,5 0,82 224,29 3198,09 

16 0,0244 2,4% 93,7% 8760 214,1 0,82 174,83 3372,92 

17 0,0186 1,9% 95,6% 8760 163,1 0,82 133,09 3506,01 

18 0,0138 1,4% 97,0% 8760 121,3 0,82 98,87 3604,88 

19 0,0100 1,0% 98,0% 8760 88,1 0,82 71,82 3676,70 

20 0,0071 0,7% 98,7% 8760 62,6 0,81 50,84 3727,54 

21 0,0049 0,5% 99,2% 8760 43,4 0,81 35,25 3762,80 

22 0,0034 0,3% 99,5% 8760 29,5 0,81 23,83 3786,63 

23 0,0022 0,2% 99,8% 8760 19,6 0,81 15,80 3802,42 

24 0,0014 0,1% 99,9% 8760 12,7 0,81 10,24 3812,67 

25 0,0009 0,1% 100,0% 8760 8,1 0,80 6,49 3819,15 

Fonte: autor.  Tabela elaborada pelo autor. 
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Tabela 34 - Produção de energia conforme curva de distribuição de Rayleigh no RN. 

Bin p(r) % Fda horas a.a horas conta-
bilizadas 

Pe MWh Fda 
(MWh) 

1 0,0213 2,1% 2,1% 8760 0       

2 0,0412 4,1% 6,3% 8760 0       

3 0,0585 5,9% 12,1% 8760 0       

4 0,0724 7,3% 19,4% 8760 635,70 0,02 12,83 12,83 

5 0,0821 8,2% 27,6% 8760 721,39 0,08 57,49 70,32 

6 0,0876 8,8% 36,4% 8760 769,18 0,16 123,24 193,56 

7 0,0888 8,9% 45,3% 8760 780,41 0,26 205,83 399,39 

8 0,0864 8,7% 54,0% 8760 759,15 0,39 296,07 695,46 

9 0,0810 8,1% 62,1% 8760 711,48 0,54 382,74 1078,20 

10 0,0734 7,4% 69,5% 8760 644,58 0,69 444,96 1523,16 

11 0,0644 6,5% 75,9% 8760 565,83 0,78 440,48 1963,64 

12 0,0549 5,5% 81,4% 8760 482,13 0,81 390,21 2353,85 

13 0,0455 4,6% 86,0% 8760 399,29 0,82 325,87 2679,72 

14 0,0366 3,7% 89,6% 8760 321,73 0,82 262,84 2942,55 

15 0,0287 2,9% 92,5% 8760 252,44 0,82 206,23 3148,79 

16 0,0220 2,2% 94,7% 8760 193,00 0,82 157,56 3306,35 

17 0,0164 1,6% 96,4% 8760 143,85 0,82 117,41 3423,75 

18 0,0119 1,2% 97,6% 8760 104,58 0,82 85,27 3509,02 

19 0,0084 0,8% 98,4% 8760 74,18 0,82 60,47 3569,49 

20 0,0058 0,6% 99,0% 8760 51,36 0,81 41,74 3611,23 

21 0,0040 0,4% 99,4% 8760 34,71 0,81 28,18 3639,41 

22 0,0026 0,3% 99,7% 8760 22,91 0,81 18,53 3657,94 

23 0,0017 0,2% 99,8% 8760 14,77 0,81 11,93 3669,87 

24 0,0011 0,1% 99,9% 8760 9,30 0,81 7,50 3677,37 

25 0,0007 0,1% 100,0% 8760 5,72 0,80 4,60 3681,98 

Fonte: autor. Tabela elaborada pelo autor. 

Faz-se necessário ratificar e incluir alguns dados adicionais, os quais são, na prática, 

as principais variáveis que diferenciam esses valores. Além dos já informados, todos são função 

das disponibilidades dos sistemas e de suas respectivas confiabilidades, sendo eles, a eficiência 

do sistema integrado a esses parques, a engenharia de cada máquina com seu respectivo Cp, e 

outras condições climatológicas de temperatura, direção do vento e umidade. 

 

4.5 Função probabilidade de Weibull 

Como já dito nos itens anteriores, a velocidade média do vento é um parâmetro cruci-

al para a avaliação do potencial eólico de uma determinada região. A função de probabilidade de 
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Weibull nos traz a melhor descrição da função de distribuição das velocidades de vento da reser-

va estudada. Para traduzir os dados estudados no Ceará, além de se usar a velocidade do vento, 

trabalha-se com dois parâmetros importantes: o fator de escala (c) e o fator de forma (k), repre-

sentados pela letra c e k, que são utilizados em determinado período de tempo estudado.  

r(s) = jt�k × jq�k
(tA�) × QA(uv)w 		WRSR	0 < = < ∞                                                                   (24) 

F(w) – função probabilidade de Weibull. 

k – parâmetro de forma. 

c – parâmetro de escala. 

v – velocidade do vento 

e – exponencial neperiano. 

Para encontrar o valor de k, trabalha-se com fator de forma igual a 2, pois este é o va-

lor que melhor representa a distribuição das frequências de velocidade em parques eólicos, se-

gundo Patel (1942, p. 34). O autor ainda informa, no mesmo capítulo, que, conforme a distribui-

ção Rayleigh, com o fator de forma igual a 2, pode-se simular a função de Weibull, estimulando 

algumas tentativas de aproximação com a curva de Rayleigh e, assim, encontrar os parâmetros de 

forma e de escala. A exemplo de Patel, Jonhson (2009, p.1) considera a faixa entre 2-3 como a 

melhor para o parâmetro de forma. 

A Figura 45 mostra valores que melhor expressam a distribuição da velocidade do 

vento em determinado período pela função de Weibull. Então, é recomendado que o parâmetro de 

forma seja 2, iniciando-se as simulações com parâmetro de forma 1,5 até se chegar ao valor de 

2,49, que é o melhor valor encontrado, empiricamente, para ajustamento do parâmetro de forma 

em relação a curva de Rayleigh.  
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Figura 45 - Curva de distribuição de Weibull, sobrepondo a curva de Rayleigh. 

 

Fonte: elaborado pelo auto. Fc de Weibull em 47,9%, com k=1,5 e c=9,4. 

A Figura 46 apresenta uma FC de 52%, valor que foge um pouco da realidade média 

de geração dos parques eólicos cearenses, embora se saiba que pode ser um fator de capacidade 

bem aplicado a algum parque eólico pontual, pois, atualmente, segundo os boletins gerados pelo 

ONS, já são encontrados alguns parques com esse FC médio. 

Figura 46 - Curva de distribuição de Weibull, sobrepondo a curva de Rayleigh. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Fc de Weibull em Fc 52%, com k=2 e c=9,6. 

k = 1,5 

k = 2 
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Ajusta-se a curva de Weibull com a de Rayleigh com máximo de sobreposição possí-

vel, identificamos os novos valores de k e c apontados na figura 40.  

Figura 47 - Curva de distribuição de Weibull, sobrepondo a curva de Rayleigh. 

 

Fonte: EPE. Dados tratados e gráfico elaborado pelo autor. 

A função de distribuição de Weibull oferece uma excelente projeção quando compa-

rada com a curva de Rayleigh, principalmente quando se analisam as Figuras 38 e 39. A Tabela 

35, de projeção da curva de distribuição, traz a simulação com k=2,49, c=6,6 e com valor de fator 

de capacidade em 42%. A análise mais precisa de desenvolvimento de um projeto deve levar em 

consideração o valor do Cp real da máquina e uma base de dados de velocidade de vento a cada 

10 minutos, simulações que não estão sendo utilizadas aqui.  

 

 

 

 

 

 

V = 8,54 m/s 

K = 2,49 

C = 6,6 



114 
 

Tabela 35 - Produção de energia conforme curva de Weibull. 

Bin P(w) % horas conta-
biliza-das 

Pe MWh Fda (MWh) 

1 1,4% 124,25 0,00   0,00 

2 3,6% 313,05 0,00   0,00 

3 5,7% 497,92 0,00   0,00 

4 7,4% 647,93 0,02 13,08 13,08 

5 8,6% 749,38 0,08 59,72 72,79 

6 9,1% 799,92 0,16 128,17 200,96 

7 9,2% 804,46 0,26 212,17 413,13 

8 8,8% 771,88 0,39 301,04 714,17 

9 8,1% 712,52 0,54 383,30 1097,46 

10 7,3% 636,48 0,69 439,37 1536,84 

11 6,3% 552,56 0,78 430,15 1966,99 

12 5,3% 467,73 0,81 378,55 2345,54 

13 4,4% 387,01 0,82 315,85 2661,39 

14 3,6% 313,66 0,82 256,24 2917,64 

15 2,8% 249,42 0,82 203,77 3121,40 

16 2,2% 194,86 0,82 159,08 3280,49 

17 1,7% 149,75 0,82 122,22 3402,70 

18 1,3% 113,30 0,82 92,38 3495,09 

19 1,0% 84,48 0,82 68,87 3563,96 

20 0,7% 62,12 0,81 50,49 3614,44 

21 0,5% 45,08 0,81 36,60 3651,05 

22 0,4% 32,30 0,81 26,12 3677,16 

23 0,3% 22,86 0,81 18,47 3695,63 

24 0,2% 16,00 0,81 12,90 3708,53 

25 0,1% 11,07 0,80 8,90 3717,43 

Fonte: autor. Tabela elaborada pelo autor. 

Os valores foram encontrados usando-se as mesmas variáveis para um aerogerador de 

raio 44 metros e velocidade média horária de 8,54 m/s, com o valor de produção de 3.717,43 

MWh e fator de capacidade um pouco acima da curva de Rayleigh.  
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4.6 Fator de capacidade 

O fator de capacidade é um parâmetro importantíssimo para avaliação de performan-

ce dos parques eólicos. Desde 2008, há parques em operação no Ceará, que já reserva um bom 

banco de dados, interessante para se analisar a performance dos projetos em operação. Quando 

analisadas as simulações de Weibull e Rayleigh, com base na média horária de velocidade de 

vento, são identificadas similaridades nos dados de distribuição de velocidade ao longo do ano. 

Tanto o fator de capacidade como o valor do MWMédio é o que se quer é achar, pois ambos têm 

correlação. Para tanto, deve-se definir o fator de capacidade para entender melhor o aspecto con-

ceitual. O fator de capacidade é a razão da produção de energia elétrica, efetivamente gerada em 

um determinado período de tempo, e a potência instalada ou projetada, em %.  

r� = 	∑ z"{é#|}
z"|(~�'�'#} × 100% = %,	                                                                                              (25) 

FC – Fator de capacidade dado em %. 

Existe uma variabilidade sazonal em função da velocidade do vento o que representa 

uma variável relevante na densidade energética. Então encontra-se gerações médias diferentes ao 

longo da amostra entre janeiro e dezembro de um determinado ano. No item 5.6.1 é mostrado 

alguns dados de fator de capacidade de alguns estados importantes no cenário nacional de forma 

até comparativa e avaliarmos no final como se comporta ou como está se comportando esse indi-

cador. 

4.6.1 Fator de Capacidade da Bahia, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul 

Outros estados com grande importância no contexto das operações de plantas de ge-

ração de energia elétrica proveniente da fonte eólica além do Ceará, são a Bahia, o Rio Grande do 

Norte e o Rio Grande do Sul. Embora haja estados emergentes como Piauí, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco e Santa Catarina, mas ainda de menor proporção no cenário nacional. 

No ano de 2014, o Estado da Bahia apresentou um fator de capacidade médio anual 

de 42,7%, com uma capacidade instalada na rede básica de 911,2 MW. 
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Figura 48 - Fator de capacidade médio do estado da Bahia em 2014 

 

Fonte: ONS. Dados coletados e tratados pelo autor. 

No ano de 2013, a Bahia apresentou um FC de 37,59%, mais baixo do que o de 2014 

para uma potência instalada de 185,1 MW, muito provavelmente, pela curva de aprendizado e 

qualidade na performance das máquinas. 
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Figura 49 - Fator de Capacidade médio anual por parque da Bahia em 2013 

 

Fonte: ONS. Dados coletados e tratados pelo autor. 

O Rio Grande do Norte é um estado com características desbravadoras a exemplo do 

Ceará. Com 542,3 MW em operação em 2014, atingiu apenas 35,4% de FC, muito abaixo do es-

perado nas previsões de produção. 



118 
 

Figura 50 - Fator de capacidade médio anual por parque do Rio Grande do Norte em 2014 

 

Fonte: ONS. Dados coletados e tratados pelo autor. 

Em 2013, o Rio Grande do Norte apresentou um FC 35,3%, bem similar ao ano de 

2014, para uma potência instalada de 304,9 MW. 

Figura 51 - Fator de capacidade médio anual por parque no Rio Grande do Norte em 2013 

 

Fonte: ONS. Dados coletados e tratados pelo autor. 
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O Rio Grande do Sul apresentou entre os principais estados, estimativas de produção 

abaixo de 40%. Em 2014 de uma potência instalada de 466 MW, realizou 33,42% de FC.  

Figura 52 - Fator de capacidade médio anual por parque no Rio Grande do Sul em 2014. 

 

Fonte: ONS. Dados coletados e tratados pelo autor. 

Em 2013, o FC apresentou-se um pouco melhor que 2014 com 34% de FC de uma 

potência instalada de 413 MW.  
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Figura 53 - Fator de capacidade médio anual por parque no Rio Grande do Sul em 2013. 

 

Fonte: ONS. Dados coletados e tratados pelo autor. 

O valor encontrado nas simulações de Weibull e Rayleigh, considerando uma reserva 

ou jazida de vento com 8,54 m/s e uma máquina com rotor de diâmetro de 88 metros e conside-

rando a curva do Cp aleatória e eficiência do aerogerador em 45% é 0,42 MWMédio, o que dá em 

percentual 51% do FC, valores bem similares ao encontrado efetivamente na Bahia e Ceará por 

exemplo, dos quais suas médias são 48%.  

 

4.7 Fatores de capacidade registrados 

A presente pesquisa foi realizada entre os anos de 2009 a 2014, abrangendo 35 par-

ques eólicos instalados e em operação comercial, no Estado do Ceará. A pesquisa traz informa-

ções muito relevantes relativas a esses 5 anos de operação. Estima-se que no ano de 2014, o Cea-

rá, alcançou 1,1 GW de potência instalada somente para a fonte eólica, algo estimado em 461 

aerogeradores de 2 MW, em média, de potência individual por unidade geradora. Em relação a 

todos esses empreendimentos, verificaram-se, pontualmente, ano a ano, os fatores de capacidade 

médios, para consolidar uma base de dados histórica. Seguem, então, os dados desde o primeiro 

ano avaliado, 2009, até o último ano, que foi 2014, nas próximas figuras abaixo. 
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Em 2009, destaquem-se os parques eólicos de número 2, 4, 5, 6 e 8, de um total de 8 

parques eólicos, todos com valores acima do planejado. O ano de 2009 fechou com um valor mé-

dio de 44,48% de fator de capacidade efetivo. Se for considerado o início das operações desses 

parques, o fator de capacidade verificado é muito bom.  

Figura 54 - Fator de capacidade verificado no de 2009. 

 

Fonte: ONS. 
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Em 2010, há um relevante aumento no número de parques eólicos em operação co-

mercial. Chega-se a 13 parques eólicos e potência instalada nesse respectivo ano de 209,3 MW, 

ou seja, 6 MW a menos que 2009. Fecha o ano com um fator de capacidade médio de 36,41%, 

valor abaixo do planejado. 

Figura 55 - Fator de capacidade verificado no de 2010. 

 

Fonte: ONS. Dados coletados e tratados pelo autor. 

Em 2011, não há entrada no grid de nenhum parque em operação comercial. Com os 

mesmos 13 parques eólicos fecha o ano com um fator de capacidade médio em 30,68%, resultado 

abaixo de 2010. Ambos os anos não atingiram a produção planejada. 
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Figura 56 - Fator de capacidade verificado no de 2011. 

 

Fonte: ONS. Dados coletados e tratados pelo autor. 

No ano de 2012, similarmente a 2011, nenhum parque eólico entrou em operação 

comercial, havendo, entretanto, diferença de performance, pois, nesse ano, a produção esteve 

acima da planejada. O fator de capacidade registrado nesse ano foi 44,8%. 
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Figura 57 - Fator de capacidade verificado no de 2012. 

 

Fonte: ONS. Dados tratados e gráfico elaborado pelo autor. 

Com 5 parques eólicos a mais, o ano de 2013 totalizou 18 parques eólicos em opera-

ção comercial e registrou um fator de capacidade de 46,48%, repetindo a excelente performance 

de 2012. Em relação aos parques eólicos de № 14 e de №15, não foi possível se obter os resulta-

dos. 
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Figura 58 - Fator de capacidade verificado no de 2013. 

 

Fonte: ONS. Dados tratados e gráfico elaborado pelo autor. 
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No ano de 2014, houve uma grande quantidade de parques eólicos entrando em ope-

ração comercial. O ano entrou com 18 parques em operação e terminou com pouco mais de 35 

parques em operação comercial. 

Figura 59 - Fator de capacidade verificado no de 2014 

 

Fonte: ONS. Dados tratados e gráfico elaborado pelo autor. 

Verifica-se que, entre os anos 2009 e 2014, há, nitidamente, uma curva de aprendiza-

do referente à operação de geradores elétricos, que antes estavam acostumados a operar hidroelé-

tricas, térmicas, e agora se deparam com uma explosão de empreendimentos de geração de ener-

gia elétrica por meio da fonte eólica, apresentando bons indicadores de produção de energia. A 

equação abaixo expressa o somatório do FC planejado e do FC verificado.  

∆rV = 	∑((∆rVW − rVS)���:A���M) ,                                                                                        (35) 

∆rV : Variação do fator de capacidade; 

∆rVW : fator de capacidade planejado; 

∆rVS : fator de capacidade registrado; 

20xx: totalização dos anos entre 2009 e 2010. 
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∆FC=[(44,48%-34,72)+(36,41%-38,9%)+(30,68%-38,9%)+(44,80%-38,64%)+(46,48%-

41,42%)+(43,10%-42,55%)] = 10,82%.  

O ∆FC encontrado foi de 10,82% a mais, ou seja, o saldo foi positivo e houve uma 

produção de 10,8% a mais, ao longo do período analisado, confirmando os estudos de produção 

de energia. 

Figura 60 - Resumo do fator de capacidade médio entre 2009 e 2014. 

 

 

Fonte: autor 

O fator de capacidade é um parâmetro muito importante para análise da produção de 

energia ao longo de um período requerido. Para analisá-lo em função da potência instalada no 

Ceará, é preciso se identificar o quão está em relação ao fator de capacidade e potência instalada. 

Ano a ano, há um aumento gradual na participação energética pela fonte eólica. Em 2009, a sua 

participação era de 6,41%, e em 2014 de 23,79%, com 475 MWMédio contra 2 GWP de demanda 

de carga pesada. 
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Figura 61 - Fator de capacidade e representatividade na matriz energética cearense. 

  

Fonte: elaborado pelo autor 

As médias registradas no CE equivalem a média simulada, sabendo que os demais es-

tados também principalmente em 2014 atingem valores próximos dos simulados. 

Tabela 36 - Fatores de capacidade registrados no CE, RN, RS e BA. 

Estado / ano 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média 
por 
estado 

CE (FC)     36,33% 36,41% 30,68% 44,80% 46,48% 44,99% 39,95% 

RN (FC)   31,20% 26,51% 33,43% 33,54% 34,25% 35,37% 35,49% 33,10% 

BA (FC)             37,59% 49,15% 43,37% 

RS (FC)     29,63% 27,44% 33,63% 32,86% 34,05% 33,42% 31,84% 

Média por ano #DIV/0! 31,20% 30,82% 32,43% 32,62% 37,30% 38,37% 40,76% 37,06% 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Arckermann (2005, p.149) afirma que os fatores de capacidade da fonte eólica variam 

entre 20%-40%, e que em alguns outros parques off-shore ou extremos podem variar entre 40%-

60%. No Brasil, a média de FC entre os anos de 2009 e 2014 ficou na faixa de 37,4%, sendo a do 

ano de 2014 de 40,76%. 

Mesmo para uma fonte que contém o fator da aleatoriedade, não se pode afirmar que 

não há previsibilidade nas estimativas dos fatores de capacidade, visto que estão em sua grande 

parte em função da velocidade média do vento. Os mesmos autores, citados anteriormente, afir-

mam que “‘aleatório’, em estatística, não é sinônimo de ‘casual’ ou ‘fortuito’, e sim a descrição 

de um tipo de ordem que surge somente a longo prazo.”. Portanto, as repetições dos fenômenos 
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de velocidade do vento por anos servem para identificar um padrão de comportamento que se 

repetirá com certo grau de incerteza, o qual deve ser modelado. Então, é uma realidade a proposi-

ção de alteração do modelo hidrotérmico atualmente, tendo em vista a oportunidade de se ter uma 

desmistificação da geração de energia elétrica produzida pela fonte eólica. O cálculo da GF – 

Garantia Física se dá conforme expressa abaixo, relativamente à nota técnica já especificada. 

�r = 	 F:�×(�A/���)×(�A��)A∆F/�  ,                      (27) 

GF = Garantia física; 

P90 = Produção anual de energia certificada, com probabilidade de ocorrência superior a 90%; 

Teif = Taxa equivalente de indisponibilidade forçada; 

Ip = Indisponibilidade programada; 

∆P = Estimativa do montante do consumo interno, mais perdas internas até o ponto de conexão. 

Tt = Tempo total. Normalmente será o período anual que é 8760 horas 

Atualmente os fatores de capacidade devem refletir ao ano pelo menos faixas de pro-

dução de energia entre 90% e 130% de geração, conforme garantia física. 

Neste Capítulo foi feita a apuração dos resultados de velocidade média horária do 

vento para o Estado do Ceará, conjuntamente com a indicação de sua direção. Foi avaliada, ainda, 

sua densidade energética em função da velocidade média do vento, e atribuída, por simulação 

através das funções de distribuição de frequências de velocidade do vento, uma estimativa teórica 

de produção de energia, comparativamente com os dados reais, pelo modelo de Rayleigh e Wei-

bull. Foram também verificados alguns dados que podem ser levados em consideração para tal 

estimativa, como os dados reais de FC entre 2009 e 2014, para o CE, e entre 2013 e 2014, para 

RN, BA e RS. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSÃO 

Nesse capítulo será abordada a proposição para inserção da fonte eólica, onde é colo-

cado a possibilidade de incremento dessa participação da fonte eólica em relação a demanda de 

carga da região estudada. Também são feitas as considerações finais, e informar de forma resu-

mida os resultados obtidos e as possibilidades de trabalhos futuros.  

5.1 Proposição da alternativa de mudança no modelo 

A proposta de implementação de mais parques eólicos, no sistema cearense, está em-

basada na sua solidez, tendo em vista uma autossuficiência energética, uma geração limpa, um 

maior desenvolvimento tecnológico, econômico, social e, obviamente, um aumento efetivo de 

participação do MWMédio, por fonte eólica, no Ceará. Dessa forma, consegue-se, naturalmente, 

alterar o modelo hidrotérmico no Ceará, para um modelo hidroeólioelétrico, mesmo que por perí-

odos sazonais. É razoável, para um estado com grande potencial eólico e renovável, se otimizar 

esse aproveitamento de maneira mais ampla, reduzindo-se a geração térmica, que pode ser deixa-

da apenas para ajuste de carga. Pode-se, também, manter o mérito de ordem de operação apenas 

para melhorar as reservas hídricas com baixo nível no Nordeste, atualmente. O ajuste para efeito 

de alteração do modelo deve ser, entretanto, sempre pensado no sentido de se ter confiabilidade 

no suprimento, garantindo-se como proposta algo estimado em no mínimo 40% como novo valor 

mínimo a ser ofertado pelos parques eólicos. Tal valor é apresentado a título de sugestão, sendo 

já considerada a afirmação da energia de base juntamente com a fonte hídrica, com possibilidade 

de ser ajustado de acordo com a realidade regional, podendo chegar, inclusive, a 100% de autos-

suficiência energética, mesmo que no segundo semestre de cada ano. O valor de 40% é inspirado 

no desafio de crescer até 2025 de 4,7% atualmente há 40%. Todos os países que almejam tal mu-

dança de paradigmas estabelecem tais metas, como Dinamarca, Alemanha, EUA, China e outros 

que querem dar um passo à frente dos demais. Não esquecendo a atual realidade brasileira que é 

segundo o BEN com horizonte de 2024 crescer a participação da fonte eólica de 4,7% para 9,5%.   

Ofertar mais geração de energia elétrica, por fonte eólica requer mais instalações, 

mais aerogeradores, mais redes de média, mais subestações, mais linhas de transmissão e amplia-

ção da rede nacional do sistema elétrico. Significa há necessidade de mais área e desenvolvimen-

to de toda uma cadeia de suprimentos, além de mais dinamismo nos órgãos licenciadores, DNIT 
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– Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, Prefeituras, centros comunitários, etc. Não há 

alternativa, a não ser aumentar, a priori, essa participação, a título de complementação da geração 

de base, ou das hídricas, promovendo-se diversificação da matriz energética brasileira, e dando-

se, assim, mais oportunidade a essa fonte abundante. Para se ofertarem 40% de suprimento médio 

da potência instalada atualmente, deve-se fazer uma injeção de MWMédio, levando em considera-

ção o FC e a demanda máxima, aumentando a participação da fonte eólica. 

Isto se traduz em uma potência nominal de 800 MWMédio, em que a participação do 

MWMédio, seria de, aproximadamente, 39% a 45% de FC, tendo-se em vista uma banda de 9% 

abaixo ou acima da média calculada, que é de, mais ou menos, 39,9%, no Ceará. Para tanto, a 

potência instalada, por fonte eólica, deveria ser de 2 GWP, sendo necessários mais 900 MW de 

instalação, o que equivaleria a, aproximadamente, 30 parques eólicos de 30 MW. Outro aspecto 

importante dessa tendência são as últimas habilitações técnicas nos leilões de energia no ACR, 

pela EPE, conforme norma técnica EPE-DEE-NT-072/2013-r0. Além de várias exigências para 

habilitação específica, alguns parâmetros são recomendados pela IEC, IEA, AWEA, ABNT e 

INMETRO, MEASNET – Network of European Measuring Institutes, no aspecto certificação das 

torres anemométricas, com objetivo de dar mais assertividade ao planejamento da produção de 

energia elétrica. Há a exigência de instrumentos calibrados, com erro inferior a 10%, para medi-

ção de velocidade do vento, temperatura, pressão e umidade, em no mínimo 2 alturas diferentes, 

o mais próximo possível do sitio onde se quer instalar o parque gerador, como também diagrama 

da rosa dos ventos, apresentação da função probabilidade de Weibull, com valores projetados 

pelo P50 e P90 projetados para o período de contratação que, normalmente, é de 20 anos. Esse é 

um conceito afirmado por Moore e McCabe (2014, p. 156), de que quanto maior é o período da 

amostra, menor é a variabilidade e, consequentemente, menor é o grau de incerteza. Essa asserti-

vidade nas probabilidades traz, cada vez mais, a certeza das projeções respeitadas, e certa variabi-

lidade e incerteza na velocidade dos ventos. Lafraia (2001, p. 343) afirma que o “Planejar é exer-

citar possibilidades para que não sejamos surpreendidos [...]”. 

. 
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5.2 Considerações finais e proposição de trabalhos futuros  

Pelos dados avaliados, observa-se que, ao longo dos últimos 5 anos, a geração média 

por fonte eólica ficou em 39,9% do valor de fator de capacidade médio, referente a 1,1 GW de 

potência instalada de todos os parques eólicos, no Ceará, entre 2009 a 2014. Esse dado confirma 

o que o Atlas de Energia Elétrica informa em seu Capítulo 5 (2008, p. 81), em Outras Fontes, 

quando afirma que "[...] as regiões com maior potencial medido são o Nordeste [...]"; que a repre-

sentatividade dessa matriz energética em relação à demanda de carga, que é atualmente 2 GWp, 

segue a uma taxa de 23,7% da demanda do Estado, pelo fator de capacidade médio verificado, no 

ano de 2014, mantida projeção de crescimento médio da demanda de carga em 6,6% a.a. O valor 

de 1,1 GW de potência instalada em parques eólicos, já representa 63,4% da demanda de carga e 

34,9% da potência instalada total no Ceará, já consideradas as UTE a gás, carvão e diesel. Para o 

período analisado, chega-se a um saldo de oferta de 10,82% de geração de energia elétrica, supe-

rior ao planejado entre 2009 a 2014. Para se elevar essa representatividade para 40% de oferta 

firme de participação dessa matriz, com mínimo de variabilidade, levando em consideração essa 

variável, seria necessário um incremento de mais 900 MW de potência, admitindo-se que a gera-

ção de energia elétrica por fonte eólica é completamente variável, ao longo do ano, e reflete um 

incremento de 12,3%, o que eleva essa participação para 40% da demanda de carga, como pro-

posta para novo modelo hidroeólioelétrico. Dessa forma, estabelece-se, com base na demanda 

anual da distribuidora e na projeção de crescimento dessa demanda, a necessidade de implantação 

de mais 30 parques eólicos, no sistema cearense, de 30 MW de potência, para nova proposição de 

60% hidro e 40% por fonte eólica. Podem-se colocar as UTE para atendimento ao sistema exter-

no ao Ceará, ou atendimento interno em períodos de emergência, principalmente nos meses de 

abril, maio e junho. Poderiam, ainda, atender em períodos de oferta abaixo do esperado, como 

proposta referente aos 40% de oferta mínima por fonte eólica, considerando-se as disponibilida-

des abaixo do previsto nos contratos de comercialização que são estimados em, aproximadamen-

te, 97% de disponibilidade física e também sua respectiva performance. Mais uma alternativa 

para as térmicas seria mantê-las com objetivo de ajudar as hídricas a recuperarem seus níveis de 

reserva. É claro que essa proposição é mais severa para o primeiro semestre de cada ano, princi-

palmente para os meses de abril, maio e junho, quando as condições climáticas se dispõem abaixo 

do esperado, sendo mais atrativa ainda quando se leva em consideração que as condições climáti-
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cas no segundo semestre são mais favoráveis aos ventos. A proposição, porém, é média e não está 

alicerçada na variabilidade de curta duração, mas na anual. 

Para trabalhos futuros, pode ser estudado o comportamento dos ventos na curta dura-

ção em intervalos de 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, até 24 horas, de maneira a 

poder se traçarem as curvas de Rayleigh e Weibull no mínimo semanal, com intervalos de inte-

gralização a cada 10 minutos. Dessa maneira, consegue-se uma melhor precisão da função proba-

bilidade de distribuição da velocidade média dos ventos, podendo-se calcular, com maior preci-

são, os fatores de forma e escala e, assim, se poder disponibilizar um melhor planejamento ener-

gético para produção de energia elétrica em regiões com potencial para geração de energia elétri-

ca por fonte eólica. Outra proposição bem interessante é utilizar a teoria estatística dos grandes 

números para se comprovar a sistemática dos ventos nas regiões com potencial recurso eólico 

para geração de energia elétrica, e se comprovar a baixa variabilidade, na longa duração, e sua 

repetitividade, estabelecendo-se um padrão por região. Pode-se, ainda, analisar a possibilidade de 

desenvolver um modelamento da eficiência das plantas eólicas no sistema, estimar valores de 

perda e, indisponibilidades, conforme as configurações dos parques. Pode-se modelar também 

sistemas operacionais, por meio de softwares que permitam simular situações operacionais com 

diversas fontes de geração de energia elétrica e se identificarem oportunidades de aumentar a 

participação das energias renováveis, incluindo-se a solar, e se ter uma maior assertividade na 

participação da matriz energética renovável no Brasil. 

Este Capítulo consolida-se com as recomendações finais a título de proposição e con-

clusão, e traz uma perceptível análise sobre a penetração da fonte eólica no setor elétrico brasilei-

ro, em função das garantias físicas estabelecidas, associadas aos estudos e às certificações de 

produção de energia atualmente homologadas e verificadas com os dados reais de FC, para os 

parques eólicos no Brasil. 
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GLOSSÁRIO 

- Garantia Física - Quantidade máxima de energia e potência, definida pelo Ministério de Minas e 

Energia/ MME, que poderá ser utilizada pelo empreendimento para comercialização por meio de con-

tratos, definida na barra do gerador ou no ponto de conexão ao Sistema Interligado Nacional - SIN, 

conforme Portaria do MME. Portaria MME n. 325, de 24 de setembro de 2013 (Diário Oficial, de 26 

set. 2013, seção 1, p. 70) . 

- Leilão - Processo licitatório para compra de energia elétrica, regido pelo edital e seus documentos 

correlatos. Portaria MME n. 325, de 24 de setembro de 2013 (Diário Oficial, de 26 set. 2013, seção 1, 

p. 70).  

- Confiabilidade – é a probabilidade que um item possa desempenhar sua função requerida, por um 

intervalo de tempo estabelecido,  sob condições definidas de uso. 

- Disponibilidade – é a relação entre o tempo em que o equipamento ou instalação ficou disponível para 

produzir em relação ao tempo total. 

- P90 – Probabilidade de ocorrência igual ou superior a 90% da garantia física denominado P90. 

- P50 – probabilidade de ocorrência igual ou superior a 50% da garantia física denominado P50. 

- A-3 – Ano que são realizados os leilões de compra de energia elétrica, correspondente, para todos os 

efeitos, ao terceiro ano base “A”. valido a mesma definição para A-5. 

- Carga pesada, média e leve - O valor máximo de consumo, que é denominado de carga pesada, cons-

titui a chamada ponta de carga, com cerca de 2 a 3 horas de duração; o valor mínimo de consumo, de-

nominado de carga leve, ocorre em horas da madrugada; tem-se também um período de carga média ou 

intermediária. Podem ocorrer variações nos períodos de tempo de ocorrência da carga pesada e da car-

ga leve de acordo com a região, os dias da semana e as estações do ano. 

- Consumidor - Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que 

solicite o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumin-

do as obrigações decorrentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), segundo dispos-

to nas normas e nos contratos. 

- Hidro/térmico – atual modelo do setor elétrico brasileiro em função do rateio entre a matriz hídrica e 

térmica terem maior representatividade no sistema; 
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- hidro-eólio-elétrico – potencial modelo para o setor elétrico, tendo em vista a complementação de um 

novo rateio na matriz energética brasileira, para algumas regiões potenciais para fonte eólica. 

- Usina Eólica - Instalação de produção de energia elétrica a partir da energia cinética do vento.  

Resolução Normativa ANEEL n. 391, de 15 de dezembro de 2009 (Diário Oficial de 18 de dez. de 

2009, seção 1, p. 113) 

- Sazonalização - Discretização mensal dos montantes anuais de energia.  

Resolução Normativa ANEEL n. 277, de 28 de agosto de 2007 (Diário Oficial, de 30 ago. 2007, seção 

1, p. 106), Anexo. (OBS: REVOGADA pela REN ANEEL 411 de 28.09.2010)  

- Racionamento - Redução compulsória do fornecimento de energia elétrica aos consumidores 
finais, decretada pelo Poder Concedente.  

Resolução ANEEL n. 102, de 1 de março de 2002 (Diário Oficial, de 4 mar. 2002, seção 1, p. 53)  

- Reforço - Implementação de novas instalações de transmissão, substituição ou adequação em 
instalações existentes, recomendadas pelos planos de expansão do sistema de transmissão e auto-
rizadas pela ANEEL, para aumento da capacidade de transmissão ou da confiabilidade do Siste-
ma Interligado Nacional - SIN, ou, ainda, que resulte em alteração física da configuração da rede 
elétrica ou de uma instalação.  

Resolução Normativa ANEEL n. 158, de 23 de maio de 2005 (Diário Oficial, de 9 jun. 2005, seção 1, 

p. 38)(OBS: REVOGADA pela REN ANEEL nº 443 de 26.07.2011)  

- Reserva girante - Diferença entre a potência total efetiva das centrais geradoras que já se encon-
tram sincronizadas no sistema e a demanda total do sistema, num dado momento.  

Resolução Normativa ANEEL n. 482, de 17 de abril de 2012 (Diário Oficial, de 19 abr. 2012, seção 1, 

p. 53), Módulos do PRODIST, Módulo 1 - Introdução.  

- Parque eólico - Conjunto de aerogeradores interligados eletricamente, situados nas áreas circu-
lares com raio de até dez quilômetros em torno das torres de medição anemométrica, no caso de 
terrenos de superfície plana com rugosidade homogênea, e com raio de até seis quilômetros, no 
caso de terrenos complexos, identificados os aerogeradores e as torres de medição por suas coor-
denadas Universal Transversa de Mercator - UTM, sujeita à validação da Empresa de Pesquisa 
Energética - EPE a definição do raio quanto à adequação com a topografia.  

Portaria MME n. 29, de 28 de janeiro de 2011 (Diário Oficial de 1 de fev. de 2011, seção 1, p. 164)  

- Planejamento da operação elétrica - Processo pelo qual são analisadas as condições operativas 
do sistema elétrico, contemplando diversas configurações da rede, de cenários de carga suprida e 
de despachos de geração das fontes de energia conectadas ao sistema. Objetiva avaliar o controle 
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de tensão e de carregamento da rede, os impactos de contingências na estabilidade do sistema, as 
condições de manobras de linhas e transformadores e a emissão de diretrizes para a operação do 
sistema em condição normal, em contingências e para a sua recomposição.  

Resolução Normativa ANEEL n. 482, de 17 de abril de 2012 (Diário Oficial, de 19 abr. 2012, seção 1, 

p. 53), Módulos do PRODIST, Módulo 1 - Introdução.  
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ANEXOS 

Anexo I Posição Geográfica e limites do Ceará 
Anexo II Mapa das subestações da Chesf no Ceará 
Anexo III Mapa de distribuição do consumo base 2009 no Ceará 
Anexo IV Infográfico dos leilões 
Anexo V Média horária da velocidade do vento no Ceará 
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ANEXO I – Posição Geográfica, Dimensões e Limites 
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ANEXO II – Mapa e Subestações da Chesf. 
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ANEXO III – Mapa de Distribuição do Consumo base no Ceará de 2009. 
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ANEXO IV – Infográfico dos Leilões 
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mar 7,26 7 6,8 6,73 6,7 6,6 6,43 6,06 6,7 7,36 7,63 7,93 8,13 8,3 8,33 8,33 8,13 7,76 7,56 7,43 7,26 7,23 7,23 7,26
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