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RESUMO

Este trabalho faz uma avaliação do potencial para geração de energia
eólica em larga escala no município de Piatã / BA. No capítulo 1, fazse uma digressão do significado da implantação destes parques eólicos
segundo uma visão sócio-ambiental. Em seguida, no capítulo 2,
apresentam-se a evolução do setor elétrico brasileiro e as instituições e
conceitos que hoje o modelam. No capítulo 3, introduz-se o conceito
de energias renováveis, abordando-se a importância de sua utilização e
o mecanismo de leilões de compra de energia adotado pelo governo
federal. No capítulo 4, inicia-se a apresentação da energia eólica
propriamente dita, dos fundamentos teóricos que sustentam a
tecnologia, dos aerogeradores e parques eólicos, e da evolução da
energia eólica no Brasil. No capítulo 5, apresentam-se dados reais de
série histórica de 5 anos (2006 a 2010) relativos a medições
anemométricas naquele município. Em seguida, no capítulo 6, propõese a instalação de uma usina eólica em área rural do município, com
relevo e condições fundiárias adequadas. Finalmente, no capítulo 7,
chega-se às conclusões.

Palavras-chave:

Energia eólica.

Fontes renováveis.

Fontes

alternativas. Ecologia. Sustentabilidade. Setor elétrico brasileiro.
Potencial eólico. Aerogeradores. Fator de capacidade. Piatã Bahia.

ABSTRACT

The present study evaluates the potential of large scale wind energy
generation in the municipality of Piatã – Bahia. The 1st chapter
assesses the effects of such projects from a socio-environmental
perspective. The 2nd chapter presents the evolution of the electrical
sector in Brazil and the institutions and concepts that shape it. The3rd
chapter introduces the concept and importance of renewable energies
and explains the auction mechanism of purchasing energy adopted by
the federal government. The 4th chapter evidences the fundamental
theory of wind energy technology, such as aerogenerators and wind
power plants, and its evolution in Brazil. The 5th chapter presents a
wind data historical series of five years obtained between 2006 and
2010 by an anemometric station located in the municipality. The 6th
chapter proposes the construction of a wind power plant in the rural
zone of the municipality, with appropriate topographic and landtenure
conditions. Finally, the 7th chapter comes to the conclusions.

Key-words: Wind energy. Renewable energies. Alternative sources of
energy. Ecology. Sustainability. Electrical sector of Brazil. Eolic
potential. Aerogenerators. Capacity factor. Piatã. Bahia.
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1 INTRODUÇÃO
A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em meados do século
XVIII, consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas com
profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social.
Desde então, a velocidade do desenvolvimento tecnológico que
norteia as conquistas humanas cresce em ritmo exponencial. Com a
utilização de máquinas cada vez mais poderosas, as possibilidades de
gerar energia e o poder de realizar trabalho multiplicaram-se milhares
de vezes.
A compreensão do significado desse fenômeno e dos impactos da ação
humana sobre os ecossistemas e o planeta Terra vem sendo estudada e
gradualmente aprofundada, mas sob muitos aspectos restringe-se
ainda aos meios acadêmicos. Os fóruns mundiais e governos de várias
nações vêm lentamente implementando políticas e leis visando
minimizar esses impactos. Mas, a real compreensão da extensão do
problema ainda não está assentada na mente de todos os seres
humanos, principalmente na dos líderes políticos mundiais e da
população em geral. Essa, notoriamente, fica a mercê de informações
desencontradas e muitas vezes assustadoras, de cunho catastrófico,
como já apresentado em vários filmes de ficção.
Qual a real extensão dos problemas decorrentes da intensa ação
antrópica sobre o ecossistema terrestre ? Essa pergunta vem gerando
mais polêmica que respostas conclusivas. A intervenção humana é
hoje de tal magnitude que é bastante provável que os malefícios dela
decorrentes já tenham ultrapassado em muito os benefícios. Mais que
isso, podemos estar gestando, em processo acelerado, a própria
extinção da espécie humana, que evidências fósseis indicam estar há
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relativamente muito pouco tempo sobre este planeta. Esta é uma
possibilidade real, que tem sido mencionada em diversas entrevistas e
artigos de autoria de cientistas e pesquisadores de renome
internacional, autores de livros traduzidos em vários idiomas e lidos
por milhões de pessoas em todo o mundo:
"Podemos enviar espaçonaves a outros mundos e mesmo em Marte
creio que não está totalmente excluída a possibilidade de existir
vida microbiológica. Também podemos usar imensos
radiotelescópios para captar sons e, eventualmente, mensagens de
outros mundos. Mesmo que essa busca, por muito tempo, e por
vários mundos, leve à conclusão de que não há vida, não teremos
perdido nosso tempo. Teremos, pelo contrário, descoberto algo
muito importante: que a vida, como a conhecemos, é raríssima,
talvez única. Isto, em si, é uma resposta preciosa. E, afinal, se não
encontrarmos sinais de vida no Universo é ainda possível supor que
civilizações inteligentes se tenham destruído antes de chegar à
capacidade tecnológica de comunicação interplanetária – algo
como o que nos preocupa no momento em relação à Terra."
1982, Carl Sagan, cientista e professor de astronomia e ciências espaciais na Cornell
University 1

"Os dinossauros viveram durante 120 milhões de anos. A espécie
humana vive há 250.000. Não existe uma vantagem absoluta no
desenvolvimento da inteligência. Ela é uma tremenda adaptação,
uma formidável ferramenta desenvolvida pela humanidade, mas
não é uma garantia de que vamos sobreviver para sempre como
espécie. Pelo que temos visto até agora, o intelecto humano ajudou
bastante, mas não tem compromisso absoluto com a sobrevivência
da humanidade nem com a manutenção da vida no planeta. Existem
indícios de que pode ser exatamente o oposto, e o progresso que a
inteligência produziu pode ser um atalho para a extinção da espécie
humana."
1993, Stephen Jay Gould, paleontólogo renomado, professor da universidade Harvard 2

1

entrevista à revista VEJA em abril/1982, disponível em
http://veja.abril.com.br/especiais/35_anos/p_094.html#carl, acesso em 31/03/2011
2
entrevista à revista VEJA em set/1993, disponível em
http://veja.abril.com.br/especiais/35_anos/p_094.html, acesso em 31/03/2011
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"O momento em que o aquecimento global chegou a um ponto sem
volta já foi atingido há muito tempo. Os efeitos visíveis da
mudança climática, no entanto, só agora estão aparecendo para a
maioria das pessoas. Pelas minhas estimativas, a situação se tornará
insuportável antes mesmo da metade do século, lá pelo ano 2040...
Se houvesse 1 bilhão de pessoas no mundo, e não 6 bilhões, como
temos hoje, a situação seria outra. Agora não há mais volta... Até
2100, a população da Terra encolherá dos atuais 6,6 bilhões de
habitantes para cerca de 500 milhões."
2006, James Lovelock, cientista e autor de vários livros e da Hipótese de Gaia 3

"Por conta da explosão demográfica e do consumo desenfreado, a
humanidade não será capaz de sobreviver. Seremos extintos. Tudo
o que fizermos agora será tarde demais."
2010, Frank Fenner, biólogo australiano, professor da Universidade Nacional Australiana,
membro da Academia Australiana de Ciência e da Sociedade Real 4

"Alguns de nós ainda mantemos a esperança de que uma
consciência da situação aflorará e resultará nas mudanças
revolucionárias necessárias para atingir a sustentabilidade."
2010, Stephen Boyden, professor aposentado Universidade Nacional Australiana 5

Parece haver um consenso em torno da hipótese de que a Terra não
suportará por muito mais tempo a quantidade de seres humanos que
habita sua superfície e – a menos que reformas revolucionárias sejam
imediatamente implementadas – a espécie ou será extinta ou o número
de indivíduos será drasticamente reduzido. A luz amarela, ou mesmo
vermelha, já está acesa. Por que, então, providências mais enérgicas
não são imediatamente tomadas por todos os governos? Por que os
indivíduos não mudam seu modus vivendi, em larga escala?
3

entrevista em 05/10/2006, disponível em
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/energia/conteudo_238255.shtml?func=
2, acesso em 31/03/2011
4
entrevista ao jornal "The Australian", publicada em 17/06/2010, disponível em
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticias/frank-fenner-extincao-especiehumana-571142.shtml, acesso em 31/03/2011
5
notícia publicada em jun/2010, disponível em
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1287643/Human-race-extinct-100years-population-explosion.html, acesso em 31/03/2011
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Se

analisarmos

o

contexto

de

toda

evolução

tecnológica,

constataremos que sua motivação primária é basicamente a melhoria
das condições de vida dos seres humanos. A possibilidade de que
máquinas realizem o trabalho antes feito por seres vivos, muitas vezes
em condições desumanas e escravizantes, é algo atraente e justificável
por si mesmo. Ninguém poderia prever, no início, que um aumento
desenfreado de escala iria revelar o outro lado da moeda. A
dificuldade, então, reside basicamente no fato de que adquirimos
hábitos aparentemente inofensivos, mas extremamente danosos,
arraigados e difíceis de serem abandonados. Isso inclui utilização de
meios de transporte poluentes individuais, uso superabundante de
energia e água, geração ininterrupta de quantidade excessiva de lixo,
manuseio contínuo de substâncias tóxicas ou perigosas, e muitos
outros exemplos de atitudes prejudiciais e sem sustentabilidade,
principalmente considerando o tamanho da população mundial.
Para alguns, como citado acima, os problemas são de tal magnitude
que não há mais soluções possíveis. Diante de quadro de certa forma
tão desanimador, resta-nos perseverar em atitudes que possam manter
acesas nossas esperanças de que ainda haja tempo para reverte-lo ou
ao menos minimizá-lo. Há muitas e muitas dessas atitudes que
precisam ser urgente e extensamente adotadas. Uma delas é a
utilização racional de formas alternativas de energia, livres da emissão
de gases de efeito estufa, particularmente a energia eólica, gerada a
partir da força dos ventos.
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2 MODELO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO

6

O setor elétrico brasileiro sofreu profunda reforma, que deu seus
primeiros passos em 1993 com a Lei nº 8.631 – que extinguiu a
equalização tarifária vigente e criou os contratos de suprimento entre
geradores e distribuidores – e foi marcada pela promulgação da Lei nº
9.074 de 1995, que criou o Produtor Independente de Energia e o
conceito de Consumidor Livre.
Em 1996 foi implantado o Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico
Brasileiro (Projeto RE-SEB), coordenado pelo Ministério de Minas e
Energia.
As principais conclusões do projeto foram a necessidade de
implementar a desverticalização das empresas de energia elétrica, ou
seja, dividi-las nos segmentos de geração, transmissão e distribuição,
incentivar a competição nos segmentos de geração e comercialização,
e manter sob regulação os setores de distribuição e transmissão de
energia elétrica, considerados como monopólios naturais, sob
regulação do Estado.
Foi também identificada a necessidade de criação de um órgão
regulador (a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL), de um
operador para o sistema elétrico nacional (Operador Nacional do
Sistema Elétrico - ONS) e de um ambiente para a realização das
transações de compra e venda de energia elétrica (o Mercado
Atacadista de Energia Elétrica - MAE).

6

informações extraídas do site da CCEE - Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica, disponível em http://www.ccee.org.br/, acesso em 31/03/2011
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Concluído em agosto de 1998, o Projeto RE-SEB definiu o arcabouço
conceitual e institucional do modelo a ser implantado no Setor
Elétrico Brasileiro.
Em 2001, o setor elétrico sofreu uma grave crise de abastecimento que
culminou em um plano de racionamento de energia elétrica. Esse
acontecimento gerou uma série de questionamentos sobre os rumos
que o setor elétrico estava trilhando. Visando adequar o modelo em
implantação, foi instituído em 2002 o Comitê de Revitalização do
Modelo do Setor Elétrico, cujo trabalho resultou em um conjunto de
propostas de alterações no setor elétrico brasileiro.
Durante os anos de 2003 e 2004 o Governo Federal lançou as bases de
um novo modelo para o Setor Elétrico Brasileiro, sustentado pelas
Leis nº 10.847 e 10.848, de 15 de março de 2004 e pelo Decreto nº
5.163, de 30 de julho de 2004.
Em termos institucionais, o novo modelo definiu a criação de uma
instituição responsável pelo planejamento do setor elétrico a longo
prazo (a Empresa de Pesquisa Energética - EPE), uma instituição com
a função de avaliar permanentemente a segurança do suprimento de
energia elétrica (o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico CMSE) e uma instituição para dar continuidade às atividades do
MAE, relativas à comercialização de energia elétrica no sistema
interligado (a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE).
Em relação à comercialização de energia, foram instituídos dois
ambientes para celebração de contratos de compra e venda de energia,
o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), do qual participam
Agentes de Geração e de Distribuição de energia elétrica, e o
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Ambiente de Contratação Livre (ACL), do qual participam Agentes de
Geração, Comercialização, Importadores e Exportadores de energia, e
Consumidores Livres.
O Ambiente de Contratação Regulada (ACR), onde está inserida a
grande massa dos consumidores residenciais, representa hoje cerca de
70% do mercado de energia elétrica no Brasil, enquanto o Ambiente
de Contratação Livre (ACL), onde se inserem os grandes
consumidores, responde pelos 30% restantes.
O diagrama abaixo mostra como se articulam as instituições citadas:

Figura 1 – Diagrama das instituições do setor elétrico
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Estas foram as principais mudanças ocorridas no modelo:
Modelo Antigo (até 1995)

Modelo de Livre
Mercado (1995 a 2003)

Novo Modelo (2004)

Financiamento através de
recursos públicos

Financiamento através de
recursos públicos e
privados

Financiamento através de
recursos públicos e privados

Empresas verticalizadas

Empresas divididas por Empresas divididas por ativiatividade: geração,
dade: geração, transmissão,
transmissão, distribuição distribuição, comercialização,
e comercialização
importação e exportação.

Empresas predominantemente Abertura e ênfase na priEstatais
vatização das Empresas
Monopólios - Competição
inexistente
Consumidores Cativos

Competição na geração e
comercialização

Convivência entre Empresas
Estatais e Privadas
Competição na geração e
comercialização

Consumidores Livres e
Consumidores Livres e Cativos
Cativos

No ambiente livre: Preços
Preços livremente
livremente negociados na
Tarifas reguladas em todos os
negociados na geração e geração e comercialização. No
segmentos
comercialização
ambiente regulado: leilão e
licitação pela menor tarifa
Mercado Regulado

Mercado Livre

Convivência entre Mercados
Livre e Regulado

Planejamento Determinativo - Planejamento Indicativo
Grupo Coordenador do
pelo Conselho Nacional Planejamento pela Empresa de
Pesquisa Energética (EPE)
de Política Energética
Planejamento dos Sistemas
Elétricos (GCPS)
(CNPE)
Contratação: 100% do
Mercado

Sobras/déficits do balanço
energético rateados entre
compradores

Contratação : 85% do
mercado (até ago/2003) e Contratação: 100% do mercado
+ reserva
95% do mercado (até
dez/2004)
Sobras/déficits do
balanço energético
liquidados no MAE

Sobras/déficits do balanço
energético liquidados na CCEE.
Mecanismo de Compensação
de Sobras e Déficits (MCSD)
para as Distribuidoras.

Tabela 1 – Evolução do setor elétrico brasileiro
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Como fica evidente pelo exame da tabela acima, o modelo evoluiu de
uma posição em que as empresas eram predominantemente estatais,
ensaiou uma situação de livre mercado, e finalmente assentou em
modelo misto, onde as ações do Estado e da iniciativa privada se
complementam e se harmonizam, visando atingir três objetivos
principais:
•

Garantir a segurança do suprimento de energia elétrica

•

Promover a modicidade tarifária e também a inserção social,
em particular pelos programas de universalização de
atendimento

•

Manter a renovabilidade da matriz energética

De forma complementar à energia contratada no ambiente regulado, a
partir do Decreto Nº 6.353, de 16 de janeiro de 2008, o Modelo do
Setor Elétrico Nacional passou a contar com a contratação da chamada
Energia de Reserva. Seu objetivo é elevar a segurança no
fornecimento de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional
(SIN) através da contratação de energia além do total demandado
pelas distribuidoras e consumidores livres.
Com o início da comercialização da Energia de Reserva, em janeiro de
2009, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
passou a representar os agentes de consumo desta energia e a
responder pela centralização da relação contratual entre as partes e
pela gestão da Conta de Energia de Reserva (CONER).
Esta modalidade de contratação é formalizada mediante a celebração
dos Contratos de Energia de Reserva (CER) entre os agentes
vendedores nos leilões e a CCEE, como representante dos agentes de
consumo, incluindo os consumidores livres, aqueles referidos no § 5o
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do art. 26 da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e os
autoprodutores.
O custo decorrente deste processo de contratação é cobrado de todos
os usuários do SIN, por meio do Encargo de Energia de Reserva
(EER), apurado de acordo com as Regras de Comercialização de
Energia Elétrica, aprovadas por meio da Resolução Normativa da
Aneel, nº 385/2009.
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3 FONTES DE ENERGIA
As fontes de energia podem ser classificadas em 2 grandes grupos:
renováveis e não renováveis. Como já se depreende da própria
nomenclatura, as não renováveis são as originadas de substâncias
encontradas no planeta Terra, mas cujo estoque é finito e portanto se
extinguirão em algum momento futuro. Já as fontes renováveis estão
disponíveis permanentemente, não se tratando de estoques de
materiais

depositados,

mas

sim

de

processos

que

ocorrem

continuamente. O quadro abaixo discrimina as principais fontes de
energia:

NÃO Renováveis
fósseis: petróleo

nuclear

Renováveis
hidráulica

carvão mineral

biomassa

gás natural

solar

geotérmica

eólica
Tabela 2 – Principais fontes de energia
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A utilização da energia armazenada nos combustíveis fósseis ainda é a
forma predominante de realizar trabalho. Seu custo ainda é
considerado relativamente baixo – o que na verdade é uma falácia –
porque os modelos econômicos dominantes não levam em
consideração o chamado passivo ambiental, ou seja, o custo que é
deixado para esta e para as gerações futuras, provocado pela
degradação dos ecossistemas e pelo aquecimento global decorrente da
liberação repentina para a atmosfera do carbono até então retido nas
rochas e de outros gases causadores do efeito estufa.
“As fundações da teoria econômica moderna assentam-se em
premissas que podem ter sido verdadeiras para nosso passado
distante, mas não mais se aplicam para nosso futuro imediato.
Estão assentadas em uma época histórica fundamentalmente
diferente de hoje: um mundo em que os recursos naturais
eram abundantes; tempos nos quais a globalização não havia
se infiltrado em todos os aspectos de nossa vida econômica;
uma época na qual o capital humano era escasso e o capital
natural abundante; tempo em que aspirações e expectativas
eram fundamentalmente diferentes das de hoje.
Fracassamos com as premissas de que o crescimento
econômico iria produzir riqueza para todos. Isso não
aconteceu. Nossos parâmetros de riqueza dificilmente levam
em conta as próprias coisas que verdadeiramente
valorizamos: segurança, proteção, um meio ambiente limpo,
o forte capital social de que desfrutamos. Tampouco levam
em conta o custo econômico total, os chamados custos
externos do desemprego e do desgaste do meio ambiente.
Nossos dispositivos de medição econômica conseguiram
ignorar a própria forma do capital que hoje consideramos
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escasso: o capital natural. Estimamos e contabilizamos a
sangria de nosso capital natural em zero: é difícil imaginar
uma decisão empresarial pior !
Precisamos de novas teorias econômicas que meçam a
verdadeira riqueza e promovam a criação de riqueza e
crescimento verdadeiros. Felizmente esta redefinição de
crescimento é hoje o objeto de estudos por parte de
economistas notáveis como Stiglitz, Sen, Daly, Constanza,
Korten e outros. Veremos se esses estudos irão permear os
ministérios das finanças do mundo inteiro e as instituições
financeiras globais que eles representam. Até agora os
ministros das finanças do G20 parecem preocupar-se
primeiramente pelos atuais desequilíbrios econômicos no
mundo, bem como em encontrar soluções a curto prazo para
eles.” 7
O problema da liberação repentina de carbono não existe no lado das
energias renováveis, excetuando a fonte Biomassa – que, no entanto,
libera apenas a mesma quantidade de carbono absorvida em sua
formação – nem tampouco na energia nuclear. Esta, entretanto, tem
também um custo ambiental elevado, porque gera resíduo radiativo
letal para o qual não há destinação adequada, além das usinas serem
passíveis de acidentes graves, como os ocorridos em Chernobyl
(Ucrânia, 1986) e em Fukushima (Japão, 2011).
A competitividade das energias renováveis vem aumentando contínua
e rapidamente, o que indica que o crescimento das fontes renováveis
continuará acentuado nos próximos anos. Há, com efeito, todo um
contexto favorável a esse desenvolvimento:
7

von Koerber, Eberhard. Um mundo, seis desafios. Artigo publicado na revista
trimestral Brasil Sempre, 1o trimestre 2011, disponível em
http://www.insightnet.com.br/brasilsempre/, acesso em 18/04/2011
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Figura 2 – Contexto favorável para desenvolvimento das energias renováveis

8

Isto pode ser comprovado examinando os resultados dos leilões de
compra de energia realizados pelo governo federal, onde se busca
obter o menor preço do MWh. 9
A partir de 2008, a ANEEL vem realizando um leilão por ano para
contratação de energia de reserva, já estando prevista a realização de
um quarto leilão em julho do ano corrente (2011). No primeiro leilão
não houve empreendimentos de energia eólica entre os vencedores.
Entretanto,

no

segundo,

exclusivo

para

fonte

eólica,

71

empreendimentos obtiveram sucesso, sendo a esmagadora maioria de
parques eólicos situados na região nordeste (23 no Rio Grande do
Norte, 21 no Ceará, 18 na Bahia, 8 no Rio Grande do Sul e 1 em
8

Da Rós, Sávio. Desafios estruturais e logísticos na implantação de projetos eólicos,
2o Forum Nacional Eólico, Natal/RN, 11/06/2010
9
Planilhas com resultados de leilões de energia disponíveis no site www.ccee.org.br
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Sergipe). Isto se repetiu no terceiro leilão, com a quase totalidade dos
empreendimentos eólicos vencedores situados na região nordeste (10
na Bahia, 9 no Rio Grande do Norte e 1 no Rio Grande do Sul).
Além destes, já foram realizados dois leilões de fontes alternativas, o
primeiro em junho de 2007 e o último em agosto de 2010. Enquanto
no primeiro apenas empreendimentos de PCH e biomassa foram
vencedores, no último isto se inverteu, tendo sido vencedores 5
empreendimentos de PCH, 1 de biomassa e 50 de energia eólica.
Além do aumento do número de empreendimentos de energia eólica,
conforme visto acima, o preço médio de venda do MWh originado
dessa fonte revelou-se, nos últimos leilões, inferior ao das demais
fontes renováveis. 10
Em entrevista coletiva concedida ao final dos leilões de fontes
alternativas realizados em agosto de 2010, o presidente da Empresa de
Pesquisa Energética – EPE, Mauricio Tolmasquim, afirmou que os
resultados dos certames propiciaram uma quebra de paradigmas no
setor elétrico brasileiro. Primeiro, em função de a fonte eólica ter se
constituído na mais barata entre as negociadas. Segundo, pelo preço
competitivo da grande quantidade de energia contratada proveniente
de fontes alternativas. 11
O mesmo Mauricio Tolmasquim, em outra entrevista coletiva
concedida após a realização do leilão de energia para suprimento em
2015, realizado em 17/12/2010, afirmou que, com o resultado deste
10

informações extraídas do site da CCEE - Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica, disponível em http://www.ccee.org.br/, acesso em 31/03/2011
11
informações constantes do site da EPE - Empresa de Pesquisa Energética,
disponível em http://www.epe.gov.br/imprensa/PressReleases/20100826_1.pdf,
acesso em 04/04/2011
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leilão, a totalidade da energia elétrica contratada no ano de 2010 –
17.050 MW – é de origem renovável, incluindo aí grandes usinas
hidrelétricas. 12 Este é um marco significativo, que coloca o Brasil em
posição de destaque perante as demais nações do mundo face à
imperiosa necessidade de reduzir a emissão de gases de efeito estufa.

12

informações constantes do site da EPE - Empresa de Pesquisa Energética,
disponível em http://www.epe.gov.br/imprensa/PressReleases/20101217_1.pdf,
acesso em 04/04/2011
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4 A ENERGIA EÓLICA

4.1 NOÇÕES GERAIS
O capítulo 1 do livro Energia Eólica de autoria do Prof. Ronaldo dos
Santos Custódio introduz o tema de forma tão completa que o
reproduzimos parcialmente aqui:
"O uso do vento como fonte para produção de energia elétrica
teve grande impulso nos anos noventa, através de vários
programas executados em alguns países, que motivaram
investimentos e pesquisas. Isso resultou num significativo
desenvolvimento tecnológico de métodos e equipamentos. Um
número expressivo de fabricantes de turbinas eólicas surgiu no
mercado e, rapidamente, melhorou a performance e
diminuíram os custos das turbinas eólicas.
A energia eólica é uma alternativa limpa e renovável para
produção de energia elétrica, apresentando grande aceitação
social.
A ampliação do seu uso contribui para a redução da emissão de
gases efeito estufa, especialmente nos países onde a matriz
energética apresenta predominância de fontes fósseis.
No aspecto social, as usinas eólicas não provocam
desapropriações de áreas e remanejamentos de pessoas,
comuns principalmente nos aproveitamentos hidrelétricos. Há
compatibilidade entre a produção de eletricidade a partir do
vento e o uso da terra para a pecuária e a agricultura.
A geração descentralizada de energia, aproveitando recursos
locais, possibilita soluções mais adequadas e, muitas vezes, de
menor custo global. A instalação de usinas eólicas próximas a
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pequenos centros de carga, no interior, diminui as perdas
elétricas na transmissão e sub-transmissão e aumenta a
confiabilidade da região.
Adicionalmente, as usinas eólicas podem se tornar um
importante polo gerador de empregos. O projeto, a fabricação e
a manutenção demandam mão-de-obra especializada e não é
incomum observar-se um desenvolvimento sócio-econômico
regional onde estas tecnologias estão instaladas. Como estas
usinas
são
implementadas
descentralizadamente,
o
desenvolvimento sócio-econômico também apresenta uma
característica descentralizada.
O vento é uma variável aleatória e, dessa forma, seu
aproveitamento como energia exige uma análise probabilística.
Essa característica estocástica torna a energia eólica uma fonte
complementar, uma vez que não há garantia de geração de
energia elétrica de forma determinística.
Há, ainda, grande influência dos fenômenos meteorológicos e
físicos no desempenho das turbinas eólicas e, por conseguinte,
das usinas eólicas. Assim, o estudo destes parâmetros é
fundamental para o desempenho destas plantas." 13
Os empreendimentos de energia eólica vencedores dos leilões de
reserva e de fontes alternativas realizados pelo governo federal foram
contemplados com contratos garantidos de compra da energia gerada
pelo prazo de 20 anos. Novos leilões estão previstos, daí a importância
da qualidade do projeto, que deve ser embasado por criteriosas
medições realizadas no local onde se pretende implantar o parque
eólico: só assim é possível adquirir condições de competitividade e
garantir o retorno do investimento.
13

Custódio, Ronaldo dos Santos. Energia eólica para produção de energia elétrica,
2007. 280 p., cap. 1, p. 15-16
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4.2 ENERGIA e POTÊNCIA
Apesar de não se restringir a isso, energia pode ser entendida como a
capacidade de realizar trabalho, a capacidade de colocar coisas em
movimento. As sociedades humanas dependem cada vez mais de um
elevado consumo energético para sua subsistência. Por isso foram
sendo desenvolvidos ao longo da história diversos processos de
transformação, transporte e armazenamento de energia.
Quase todas as formas de energia – a nuclear e a geotérmica são
exceções a esta regra – têm, invariavelmente, uma única fonte
primária: o Sol. No caso da energia eólica, o aquecimento desigual da
terra provoca os ventos, que são massas de ar em movimento, portanto
dotadas de energia cinética. As turbinas eólicas são máquinas
projetadas para extrair parte dessa energia, com objetivo de convertêla em energia elétrica.
A energia cinética de um corpo de massa m deslocando-se a uma
velocidade de módulo v expressa a capacidade do corpo em
movimento para realizar trabalho e é proporcional à massa e ao
quadrado da velocidade, segundo a expressão:

A unidade de energia no sistema internacional de unidades é o joule
(J). Assim, um automóvel estacionado de massa 800 kg que comece a
se movimentar, ao atingir a velocidade de 72 km/h ou 20 m/s terá
adquirido energia cinética igual a 800 x 202 / 2 = 160.000 J. Vale
observar que esse valor de energia adquirida independe do tempo que
o automóvel levou para atingir aquela velocidade. Em outras palavras,
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tanto pode ter gasto 10 segundos quanto 1 minuto, a energia adquirida
será a mesma, 160.000 J. Daí a importância de outro conceito –
potência – que relaciona energia com intervalo de tempo. Potência é a
grandeza que determina a quantidade de energia concedida por uma
fonte a cada unidade de tempo. Noutros termos, potência é a rapidez
com a qual certa quantidade de energia é transformada ou a rapidez
com que o trabalho é realizado. A unidade de potência no sistema
internacional de unidades é o Watt (W), igual a 1 J/s. No exemplo
acima, a potência do motor do automóvel seria igual a 16.000 W ou
2.667 W, respectivamente (160.000 J /10 s = 16.000 W ou 160.000 J /
60 s = 2.667 W). Por este exemplo, fica claro que um trabalho é
executado em tanto menos tempo quanto maior for a potência da
máquina que o realiza.
É interessante frisar que as unidades de medida de energia e potência
no sistema internacional de unidades são, respectivamente, joule (J) e
watt (W). Entretanto, outras unidades são também usadas, a depender
do contexto: para energia, (quilo)watt-hora (kWh, a unidade usada
pelas distribuidoras de energia elétrica) ou caloria (cal, utilizada para
mensurar a energia contida nos alimentos); para potência, cv (cavalo
vapor) ou hp (horse power). Faz-se confusão entre (quilo)watt-hora,
uma unidade de energia, com (quilo)watt, unidade de potência (o
prefixo quilo representa mil unidades, sendo 1kWh = 1.000Wh). O
watt-hora corresponde à energia transformada quando um dispositivo
cuja potência seja de 1 watt opera durante um intervalo de tempo de 1
hora. Uma lâmpada cuja potência nominal é 100W transforma 600Wh
(ou seja, 0,6kWh) de energia elétrica em outras formas de energia (luz
e calor) a cada 6 horas de funcionamento (600Wh = 100W x 6h).
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Uma vez compreendido estes conceitos, podemos aplicá-los ao caso
da energia eólica. Consideremos que ar desloca-se a uma velocidade
constante v dentro de um cilindro imaginário com área A de seção
transversal. Qual é a potência teoricamente disponível no vento?
A lâmina de ar contida numa seção transversal A0, após um intervalo
de tempo arbitrário t qualquer, terá se deslocado até a posição A1.
A distância de A0 até A1, medida ao longo do eixo do cilindro, é igual
ao produto da velocidade pelo intervalo de tempo. Multiplicando-a
pela área da seção transversal, obteremos o volume de ar contido entre
essas 2 seções, igual a A.v.t . Multiplicando-o pela massa específica
do ar ρ, obteremos a massa m de ar correspondente a este volume:
m = ρ.A.v.t
A energia cinética desta massa de ar pode ser avaliada pela expressão
vista acima (Ec = mv2/2). Essa quantidade de energia será
disponibilizada no intervalo de tempo t considerado, assim dividindoa por este intervalo de tempo podemos calcular a potência:
P = Ec / t = mv2 / 2t
Finalmente, substituindo m pela expressão vista acima, obtemos:
P = ρ.A.v3 / 2
P = potência do vento em watts [W]
ρ = massa específica do ar [kg/m3]
v = velocidade média do vento [m/s]
A = área da seção transversal [m2]
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Esta expressão evidencia algo interessante – que a potência do vento é
proporcional ao cubo da velocidade, ou seja, se a velocidade do vento
dobrar, mantidas as demais condições, a potência aumentará 8 vezes.
Os outros fatores que influenciam na potência são a área da seção
varrida pelo vento e a massa específica ou densidade do ar (esta é
aproximadamente igual a 1,225 Kg / m3 – um mil e duzentos e vinte e
cinco gramas por metro cúbico – ao nível do mar e a uma temperatura
de 15o C). A forma como estes e outros fatores determinam a geração
de energia eólica, realizada através de equipamentos denominados
aerogeradores, será abordada no capítulo seguinte.

29

4.3 AEROGERADORES
Aerogeradores são equipamentos usados para produção de energia
elétrica a partir da energia cinética do vento. A potência de um destes
equipamentos varia desde algumas centenas de watts até vários
megawatts (milhões de watts). Estes últimos são equipamentos de
grande porte, como os mostrados na fotografia abaixo, e a associação
de vários deles se constitui num parque eólico, cuja capacidade hoje
pode chegar a algumas centenas de megawatts.

Figura 3 – Aerogeradores de grande porte
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Um de seus principais componentes é a turbina eólica, responsável
pela captura da energia cinética do vento. Esta provoca a rotação do
eixo da turbina, que por sua vez põe o gerador em movimento,
transformando energia mecânica em energia elétrica.
O eixo da turbina pode estar posicionado horizontal ou verticalmente.
O modelo mais adotado atualmente nos parques eólicos é o de eixo
horizontal, com 3 pás. A força que sustenta o movimento das pás é
provocada por diferença de pressão entre suas duas faces, decorrente
da passagem do vento por suas superfícies aerodinâmicas, por um
princípio semelhante ao que dá sustentação às asas dos aviões.
Mesmo uma turbina eólica ideal não captura toda a potência
disponível no vento, mas uma fração dela, no máximo igual a 16/27, o
que representa 59,3 % daquela potência. Este valor é chamado de
limite de Betz, em reconhecimento ao físico alemão Albert Betz, que
o calculou, em 1919.
A velocidade do vento é determinante no cálculo da potência
disponibilizada por um aerogerador e portanto deve ser medida de
forma criteriosa, de forma a possibilitar a determinação da frequência
de ocorrência de cada velocidade, em faixas de 1 em 1 m/s.
Entretanto, na situação em que ainda não se dispõe de dados de
medições apropriadas, é possível efetuar um cálculo preliminar e
aproximado da duração de ocorrência de uma velocidade v, expressa
em m/s, usando funções conhecidas de distribuição estatística, dentre
estas uma das mais usadas é a função de Weibull:
kv
p (v ) =  
C C 

k −1

e

k
v
− 
C 
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p(v) = probabilidade de ocorrência da velocidade v, dada por valor
situado entre 0 e 1
C = parâmetro de escala, relacionado com a velocidade média
do vento no local [m/s]
k = fator de forma, relacionado com a variância da velocidade
do vento em torno da velocidade média [adimensional]
Na figura 6, observam-se várias curvas de Weibull para diferentes
valores de k, para mesmo valor de C. A forma da função, e portanto os
valores da probabilidade, são muito dependentes do valor de k. Para
alguns valores específicos, a função de Weibull passa a representar
outra função conhecida de densidade de probabilidade, por exemplo,
distribuição exponencial (k=1), distribuição de Rayleigh (k=2) e
distribuição normal (k=3,5):

Figura 4 – Gráficos da função de Weibull para vários valores de k 14

14

Custódio, Ronaldo dos Santos. Energia eólica para produção de energia elétrica,
2007. 280 p., cap. 3, p. 51
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A capacidade de um aerogerador é informada pelo fabricante através
de gráfico que relaciona potência e velocidade do vento. Essas
informações são auditadas por órgãos independentes de homologação
e referem-se a velocidades de vento quase instantâneas (médias de 10
minutos) e densidade do ar igual a 1,225 Kg / m3. Correções para a
densidade do ar de cada local, com base em altitude e temperatura, são
recomendáveis. A figura abaixo é um exemplo desses gráficos:

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

Figura 5 – Curva de Potência de Aerogerador Vestas V-100
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Observando a figura, vemos que a conversão de energia se inicia a
partir de certa velocidade mínima – chamada de velocidade de partida
da turbina – e cresce proporcionalmente ao cubo da velocidade até
atingir a potência nominal quando, a partir deste ponto, permanece
constante, até que o vento atinja a velocidade de corte. A limitação da
15

Manual do fabricante - VESTAS V100-1.8 MW, disponível em
http://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/Productbrochure/V10018MW/
V10018MWUK/, acesso em 13/04/2011
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potência a este valor nominal máximo (determinado pela potência do
gerador elétrico) é obtida por meio de um mecanismo que controla a
velocidade de rotação da turbina, mantendo-a o mais constante
possível para velocidades de vento situadas entre as velocidades
nominal e de corte. Se a velocidade do vento superar a velocidade de
corte, a turbina é automaticamente retirada de operação com o intuito
de preservá-la de esforços mecânicos excessivos, que poderiam até
mesmo provocar a ruptura de seus componentes ou de sua estrutura.
As 3 curvas apresentadas na figura abaixo mostram a potência
disponível no vento, o máximo de Betz, e a potência efetivamente
convertida por um aerogerador comercial de 1,65 MW:

Velocidade do vento
(m/s)

Figura 6 – Curvas de potência disponível, extraível (Betz) e efetiva

16

16

Custódio, Ronaldo dos Santos. Energia eólica para produção de energia elétrica,
2007. 280 p., cap. 4, p. 72
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Além da turbina, outras partes constituintes do aerogerador são
relacionadas a seguir (todas as fotografias mostradas daqui até o final
deste capítulo são da Usina Eólica Desenvix, situada a cerca de 100
km em linha reta a noroeste de Piatã, com capacidade de 90 MW, em
implantação no município de Seabra/BA).

Fundação – estrutura de concreto armado, encravada no solo, que faz
a sustentação de todos os demais componentes.

Figura 7 – Fundação de concreto armado
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Torre – estrutura firmemente atrelada à fundação que eleva a turbina à
altura projetada, para adequada captura da energia do vento.

Figura 8 – Torre (em montagem)
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Nacele – caixa ou carcaça montada sobre a torre, onde se acomodam
o gerador e os demais componentes situados no alto.

Figura 9 – Içamento da nacele para o alto da torre
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Pás – perfis aerodinâmicos, de cuja interação com o vento resultam as
forças que movimentam o eixo da turbina; o comprimento
destas pás determina o diâmetro do rotor, que por sua vez
determina a área varrida pelo vento; a energia capturada é
proporcional a esta área, enquanto a velocidade angular de
rotação do eixo é inversamente proporcional ao das pás.

Figura 10 – Pás ainda no solo, aguardando montagem
Cubo – extremidade do eixo da turbina onde são fixadas as pás.

Figura 11 – Nacele (em primeiro plano), com cubo à esquerda
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4.4 PARQUE EÓLICO

Figura 12 – Vista parcial de parque eólico em operação
Parque eólico é uma usina de energia elétrica constituída pela
instalação de vários aerogeradores trabalhando conjuntamente, sob
uma

mesma

estrutura

de

operação

e

controle.

A

energia
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disponibilizada deve ser integrada à rede e não pode ser a fonte única
para uso direto pelos consumidores porque a velocidade dos ventos
não é constante e portanto há variação na quantidade de energia
gerada. Pequenos parques eólicos, com poucos megawatts de
capacidade, podem ser conectados em redes de distribuição. Grandes
parques podem exigir a construção de subestações e linhas de
transmissão para sua conexão ao sistema elétrico de potência.
O projeto de um parque eólico é uma atividade complexa de
engenharia e que leva em consideração vários fatores para determinar
a potência a ser disponibilizada: o mais importante deles é o
comportamento dos ventos na região. O projeto exige medições
acuradas da velocidade e direção dos ventos, realizadas com esse
propósito específico durante alguns anos, utilizando anemômetros
dispostos em mais de uma altura, inclusive naquela em que se
pretende colocar a turbina. Caso haja no local disponibilidade de
dados de medições anemométricas de longo prazo (5 a 10 anos) feitas
com outras finalidades, pode-se fazer a correlação destes dados com
aqueles obtidos nas medições de curtos períodos (1, 2 ou 3 anos), o
que elevará o nível de confiabilidade do projeto, podendo reduzir
significativamente a margem de erro.
Os dados obtidos são geralmente tabulados por faixas de velocidade
do vento de 1 m/s, padrão atualmente usado de forma generalizada nos
estudos relativos a energia eólica. A tabela abaixo mostra um exemplo
de dados reais, obtidos no município de Piatã/BA, com utilização de
anemômetro posicionado a 10 metros de altura:
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Velocidade do vento (m/s)

Número de ocorrências

Freq. relativa (%)

0–1

52

2,01

1–2

100

3.87

2–3

155

6,00

3–4

172

6,66

4–5

186

7,20

5–6

208

8,05

6–7

223

8,63

7–8

250

9,67

8–9

267

10,33

9 – 10

256

9,91

10 – 11

209

8,09

11 – 12

173

6,70

12 – 13

132

5,11

13 – 14

84

3,25

14 – 15

57

2,21

15 – 16

48

1,86

16 – 17

12

0,46

> 17

0

0,00

TOTAL

2584

100

Tabela 3 – Distribuição de frequência da velocidade do vento
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Os dados podem ser apresentados graficamente por meio de barras:

Figura 13 – Distribuição de frequência da velocidade do vento
A interpretação destes dados, significa, por exemplo, que durante
10,33% do tempo de medição a velocidade do vento foi maior que 8 e
menor ou igual a 9 m/s, durante 9,91% do tempo foi maior que 9 e
menor ou igual a 10 m/s, e assim por diante.
De posse dessas informações e conhecendo a curva de potência de um
aerogerador, fornecida pelo fabricante, pode-se calcular a energia
gerada. Como exemplo, consideremos a distribuição acima e a curva
de potência do aerogerador Vestas V-100 apresentada anteriormente.
Para calcular a quantidade de energia gerada em 1 ano, expressa em
kWh, multiplicamos a potência do aerogerador em kW (obtida de sua
curva de potência para o valor intermediário de cada faixa de
velocidade) por 8.760 (quantidade de horas em 1 ano) e pela
frequência relativa (que indica a percentagem de ocorrência daquela
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velocidade), obtendo um total de 8.416,376 MWh de energia gerada
em 1 ano, conforme a tabela:

Vel. do vento
(m/s)

Frequência
relativa (%)

Potência
(kW)

0–1

2,01

0

0

1–2

3.87

0

0

2–3

6,00

0

0

3–4

6,66

65

37.922

4–5

7,20

200

126.144

5–6

8,05

380

267.968

6–7

8,63

630

476.272

7–8

9,67

915

775.089

8–9

10,33

1.200

1.085.890

9 – 10

9,91

1.510

1.310.855

10 – 11

8,09

1.760

1.247.284

11 – 12

6,70

1.800

1.056.456

12 – 13

5,11

1.800

805.745

13 – 14

3,25

1.800

512.460

14 – 15

2,21

1.800

348.473

15 – 16

1,86

1.800

293.285

16 – 17

0,46

1.800

72.533

> 17

0,00

1.800

0

TOTAL

100

-

Geração anual
(kWh)

8.416.376

Tabela 4 – Quantidade de energia gerada em 1 ano (kWh)
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Por depender da velocidade do vento, a energia não é gerada
uniformemente durante todo o ano, mas a quantidade total é
aproximadamente 8.416 MWh,

correspondente a um intervalo de

tempo igual a 8.760 horas. Logo, a potência média desse
aproveitamento eólico pode ser calculada pela expressão:
P=

8.416 MWh
= 0,96 MW
8.760h

Isso nos leva a introduzir o conceito de fator de capacidade de um
aerogerador como sendo a relação entre a energia elétrica gerada e sua
capacidade nominal de produção. No caso apresentado acima, temos:
Fc =

0,96
= 0,53
1,8

O fator de capacidade é um parâmetro importante no projeto de um
parque eólico, sendo determinante na verificação de sua viabilidade.
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4.5 ENERGIA EÓLICA NO BRASIL
Deus é brasileiro, diz o dito popular. Observações em áreas distintas
do conhecimento corroboram esta assertiva: uma delas é a
disponibilidade de fontes alternativas de energia. Com efeito, além do
aproveitamento hidrelétrico, há também no país grande potencial
eólico a ser explorado, cujo quantum ainda não foi perfeitamente
definido. Estudo feito pelo Centro de Referência para Energia Solar e
Eólica (Cresesb/Cepel), que lançou em 2001 o Atlas do Potencial
Eólico Brasileiro, estimava-o em 143 GW, mas cálculos mais recentes
– que consideram a utilização de aerogeradores tecnologicamente
mais avançados e turbinas colocadas em alturas maiores – apontam
para um valor estimado em torno de 300 GW. Para efeito
comparativo, a usina de Itaipu, uma das duas maiores usinas do
mundo, responsável por 90% da energia consumida no Paraguai e
19% do Brasil, tem potência instalada total de 14 GW.
Tais números, por si só, mostram que não há necessidade de se
construir usinas nucleares por aqui. Essa é a opinião de muitos
especialistas: “Ao contrário da França e do Japão, que não têm
alternativa, o Brasil não precisa correr o risco de gerar em centrais
nucleares a energia elétrica de que precisa ou precisará.” 17 Entretanto,
por razões imperscrutáveis, isso não é um consenso, e infelizmente
muitos governantes e políticos ainda sustentam opinião divergente. Na
Bahia, o plano plurianual – ferramenta orçamentária prevista na
Constituição Federal de 1988 – é construído com a participação da
sociedade civil, daí ser intitulado PPA-p – Plano Plurianual
17

de Carvalho, Joaquim F. A energia nuclear no Brasil. Artigo publicado no jornal
Estado de São Paulo, disponível em
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110406/not_imp702268,0.php, acesso
em 05/05/2011
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Participativo (vide http://www.ppaparticipativo.ba.gov.br/). Em uma
das reuniões preparativas do PPA-p 2012-2015, realizada no
município de Seabra em 14/05/2011, os cidadãos presentes na sala de
Ciência e Tecnologia do território da Chapada Diamantina levaram ao
plenário a seguinte demanda: “Universalização do acesso à energia
elétrica, priorizando as fontes alternativas e abandonando a opção
nuclear”. Com efeito, é muito importante, neste momento, que a
sociedade civil posicione-se fortemente a favor das fontes renováveis
e contra a expansão do uso da energia nuclear no Brasil.
A China é hoje a nação com a maior potência de energia eólica
instalada, seguida dos Estados Unidos, Alemanha, Espanha, e Índia.
Neste momento, a utilização da fonte eólica no Brasil experimenta
grande impulso. Entretanto, estamos apenas começando e ainda em
21º lugar no ranking mundial. Essas informações constam do World
Energy Report 2010, recém publicado (abril/2011) pelo WWEA –
World Wind Energy Association (Associação Mundial de Energia
Eólica), conforme pode-se ver na figura a seguir:
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Figura 14 – Dez maiores do mundo em potência instalada (MW)

18

Com base nas taxas atuais de crescimento, essa mesma associação
reviu suas expectativas para o crescimento futuro da capacidade de
energia eólica no mundo:

Figura 15 –

18

Capacidade total de energia eólica instalada no mundo (MW)
1997 - 2010 – Desenvolvimento e prognóstico 18

WWEA – World Wind Energy Association. World Energy Report 2010,
disponível em http://www.wwindea.org/home/index.php, acesso em 18/04/2011
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O quadro abaixo mostra alguns marcos do desenvolvimento da
energia eólica no Brasil:
A Celpe instala a primeira turbina eólica do país no arquipélago de Fernando de

1992 Noronha (PE). Com 17 m de diâmetro e 23 m de altura, tinha capacidade de 75 kW,
o suficiente para suprir 10% do consumo da ilha.
Inaugurada a Usina Experimental Morro do Camelinho, com 1 MW, situada na Serra

1994 do Espinhaço, município de Gouveia/MG, que constituiu a primeira experiência
brasileira de geração de eletricidade conectada ao SIN a partir de fonte eólica.

1998

Lançado o Atlas Eólico da Região Nordeste, que levou à elaboração do Panorama do
Potencial Eólico no Brasil, primeiro estudo a calcular o potencial da fonte no país.

Centro de Referência para Energia Solar e Eólica (Cresesb/Cepel) lança o Atlas do
2001 Potencial Eólico Brasileiro, o mais atualizado até o momento, que estima em 143
GW o potencial nacional.

2002

Governo institui o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
(Proinfa), pela lei 10.438/2002
Decreto 5.025, publicado em março, dá início às chamadas públicas do Proinfa, que

2004 resultaram na contratação de 3.299,40 MW de fontes alternativas, incluindo 54
eólicas com capacidade total de 1.422,92 MW.

2006

2009

2010

A primeira usina eólica do Proinfa entra em operação. Osório (RS) começa a operar
em junho, com 50 MW de capacidade instalada.
O primeiro leilão de energia eólica do Brasil é realizado em novembro e
1.805,7 MW, a um preço médio de R$148,39 / Mwh.

contrata

Usinas eólicas dominam leilão de fontes alternativas realizado em agosto e fecham
contratos de 2.047,8 MW, a um preço médio de R$130,86 / Mwh.

Crescimento da energia eólica no Brasil deixa de ser contado em megawatts, pois
2011 encerrará o ano com 1,4 GW de capacidade eólica instalada. Leilões anuais
continuarão, segundo EPE.

Tabela 5 – Breve resumo do desenvolvimento da energia eólica no Brasil
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A figura a seguir proporciona uma visão geral preliminar dos sítios
com possibilidade de aproveitamento para geração de energia eólica
no Brasil:

Figura 16 – Mapa de velocidade média anual de vento a 50 m de altura 19

Dentre todas as regiões geográficas, a região nordeste apresenta as
melhores condições de aproveitamento eólico, com destaque para as
regiões litorâneas do Ceará e Rio Grande do Norte e semiárido
nordestino, onde está situado o município de Piatã.
19

Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito. Atlas do
Potencial Eólico Brasileiro, 2001, disponível em
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?link=/principal.php, acesso em 18/04/2011
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Destaca-se ainda um aspecto de complementaridade entre as fontes
hidrelétrica e eólica. Com efeito, os meses com menores vazões do rio
São Francisco – principal fonte de energia hidrelétrica no nordeste –
são justamente aqueles com maiores velocidades de vento, conforme
evidencia a figura abaixo:

Figura 17 – Velocidade dos ventos x vazão do Rio São Francisco
“Através da Associação Mundial de Energia Eólica, tive a
oportunidade de participar de um grupo de trabalho internacional para
detectar onde existia essa complementaridade. Estudamos diversos
países, tais como Estados Unidos, Rússia, Noruega, Austrália e
Canadá. Em nenhum lugar do planeta existe uma complementaridade
tão forte como na Região Nordeste do Brasil.” 20
Não resta dúvida, Deus é mesmo brasileiro !!
20

Feitosa, Everaldo Alencar. Energia eólica - Uma revolução movida a vento.
Artigo publicado na revista trimestral Brasil Sempre, 3o trimestre 2007, disponível
em http://www.eolica.com.br/home/pt/index.php, link Notícias/Mídia, acesso em
18/04/2011
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5 O MUNICÍPIO DE PIATÃ
Situado no centro sul do estado da Bahia, a cerca de 570 km de
Salvador, Piatã é o município mais alto e frio do nordeste brasileiro,
com área de 1.508 km2 21 e população de 18.000 habitantes 22. A sede
do município está a cerca de 1.290 metros de altitude, com as
coordenadas geográficas 13° 09′ S e 41° 46′ 30″ W. O clima é
classificado como tropical de altitude, semelhante ao encontrado nos
planaltos e serras do sudeste brasileiro. O índice pluviométrico anual é
de 1.000 a 1.200 mm e as maiores precipitações ocorrem no verão e
outono, sendo a segunda metade do inverno e início da primavera o
período mais seco do ano. O acesso rodoviário é através da BA-148,
pelo norte a partir do entroncamento com a BR-242, no entorno de
Seabra, ou pelo sul a partir de Brumado.
O município tem se destacado nos últimos anos pela produção de café
arábica de alta qualidade: amostras de vários produtores vêm
seguidamente classificando-se entre as dez melhores em concursos
nacionais, inclusive em 1º lugar, superando regiões tradicionais de
Minas Gerais e São Paulo. 23

21

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Área territorial oficial.
Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm,
acesso em 19/04/2011
22

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Populacional 2010.
Disponível em
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/populacao_por_muni
cipio.shtm, acesso em 19/04/2011
23

Disponível em http://www.interiordabahia.com.br/p_economia/5240.html, acesso
em 19/04/2011
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Figura 18 – Paisagem montanhosa é clima perfeito para café gourmet
No que concerne a energia eólica, as grandes altitudes favorecem a
ocorrência dos ventos e há extensões relativamente planas, com baixa
rugosidade, além de interessantes canalizações de vento.

Figura 19 – Grandes altitudes e platôs com vegetação rasteira
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Observando o mapa do potencial eólico brasileiro, apresentado
anteriormente, e também o Atlas do Potencial Eólico do Estado da
Bahia 24, reproduzido a seguir, constata-se que realmente o município
está situado em áreas favoráveis para aproveitamento eólico.

Figura 20 – Atlas do Potencial Eólico do Estado da Bahia

O Sistema Nacional de Dados Ambientais – SINDA – disponibiliza
dados colhidos por estações totalmente automatizadas, espalhadas
pelo Brasil, como a mostrada na figura abaixo:

24

Coelba, Grupo Iberdrola. Atlas do Potencial Eólico do Estado da Bahia.
Disponível em
http://www.coelba.com.br/ARQUIVOS_EXTERNOS/O%20SETOR%20ELETRIC
O/ENERGIA%20ALTERNATIVA/ATLAS%20EOLICO/AtlasBA_Rev_1.pdf,
acesso em 19/04/2011
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Figura 21 – Plataforma de Coleta de Dados do SINDA
“PCDs (Plataformas de Coleta de Dados) ou Estações Ambientais
Automáticas surgiram da necessidade de inúmeras empresas e
instituições obter regularmente informações colhidas em lugares
remotos ou espalhadas por uma região muito extensa. O exemplo mais
clássico é o das informações meteorológicas (temperatura, pressão,
direção e velocidade dos ventos, umidade, etc.), utilizadas para
previsão de tempo e estudos climáticos. Outro exemplo é o das
empresas que controlam barragens de grandes usinas hidroelétricas
como Itaipu, Paulo Afonso, Tucuruí, etc. Seus reservatórios são
alimentados por rios e afluentes e, para controlar o nível da água da
barragem abrindo menos ou mais as comportas, é muito importante
monitorar o nível da água a centenas ou milhares de quilômetros rio
acima, além da quantidade de chuva nas cabeceiras e ao longo dos
rios. Assim se pode elevar ou baixar preventivamente o nível da água
no reservatório, evitando a falta de água num período de seca
(comprometendo a geração de energia elétrica) ou que, numa cheia, as
comportas tenham que ser abertas de repente inundando as margens
rio abaixo.
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As modernas Estações PCDs são em sua maior parte destinadas à
aplicações com satélites, munidas com células solares e baterias para o
seu suprimento de energia, possibilitando estender de forma quase
indefinidamente sua vida útil. Existem vários satélites com
equipamentos apropriados para receber transmissões de PCDs e
retransmiti-las para a Terra, onde podem ser disponibilizadas aos
usuários de diversas maneiras.” 25
Uma dessas PCDs está situada no município de Piatã, nas coordenadas
13° 07′ 12″ S e 41° 47′ 24″ W, e pode ser vista na figura 22 abaixo.
Trata-se de estação meteorológica cedida ao INGÁ – Instituto de
Gestão das Águas e Clima da Bahia 26 – mediante convênio com INPE
/

MCT.

Na

qualidade

de

cessionário,

cabe

ao

INGÁ

a

responsabilidade por sua operação e manutenção. A partir das
informações coletadas pela estação, pode-se dispor de dados em série
histórica de vários anos, inclusive de velocidade do vento a 10 metros
de altura.

25

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Sistema Nacional de Dados
Ambientais. Disponível em http://www.sinda.crn2.inpe.br/PCD/, acesso em
19/04/2011
26
O projeto de lei nº 19.100/2011, aprovado na sessão de 27/04/2011 na Assembléia
Legislativa da Bahia, criou o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da
Bahia (INEMA), a partir da unificação entre os Institutos do Meio Ambiente (IMA)
e o de Gestão das Águas e Clima (INGÁ)
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Figura 22 – PCD instalada no município de Piatã
Utilizando esses dados desde o ano de 2006 até 2010, conduzimos um
estudo preliminar com o objetivo de avaliar o potencial de produção
de energia eólica em larga escala no município. Os dados foram
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armazenados em uma planilha, a partir da qual adotamos os mesmos
procedimentos de cálculo descritos no tópico 4.4 (inclusive utilizando
o mesmo aerogerador Vestas V-100), descritos a seguir. 27
Como dito acima, os dados disponíveis referem-se a velocidades do
vento a 10 metros de altura. Portanto, há necessidade de
determinarmos a provável velocidade do vento a alturas maiores, onde
efetivamente serão instaladas as turbinas eólicas. Um modelo para
análise do comportamento do vento em alturas diferentes foi
desenvolvido por Hellman (1915). De acordo com este modelo, a
velocidade do vento varia exponencialmente em função da altura,
segundo a expressão: 28
α

h 
v2 = v1 ×  2 
 h1 

h1 = altura do ponto 1 em relação ao solo [m]
h2 = altura do ponto 2 em relação ao solo [m]
v1 = velocidade do vento no ponto 1 [m /s]
v2 = velocidade do vento no ponto 2 [m /s]
α

= alfa, expoente de potência no local [adimensional]

O expoente alfa, também chamado de expoente de Hellman, muda de
acordo com a rugosidade do solo, que determina a força de atrito que
se opõe ao movimento da massa de ar, resultando em redução da
velocidade do vento próximo à superfície do solo, que é tanto maior

27

As planilhas completas (uma com os dados originais e outra com esses mesmos
dados e mais as fórmulas e cálculos realizados) encontram-se gravadas no CD anexo
28
Custódio, Ronaldo dos Santos. Energia eólica para produção de energia elétrica,
2007. 280 p., cap. 6, p. 131
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quanto maior for a rugosidade. O valor de alfa varia desde 0,06 para
locais lisos, como o mar, até 0,6 para locais com alta rugosidade,
como cidades. Em nossa análise, adotamos valores conservadores:
0,15 para alfa, típico de terrenos relativamente planos com poucos
arbustos, 50 metros para a altura, embora as turbinas hoje sejam
colocadas em alturas maiores, como 100 metros ou mais.
Outro parâmetro que influencia nos resultados é a densidade do ar na
altitude do município – cerca de 1.400 metros – cujo valor está em
torno de 1,04 kg/m3, tendo sido este o valor adotado nos cálculos
realizados. A curva de potência do aerogerador, fornecida pelo
fabricante, considera a densidade do ar ao nível do mar (1,225 kg/m3),
o que resulta em diminuição de cerca de 15% na geração anual e
portanto no fator de capacidade.
Na planilha, os valores desses três parâmetros podem ser alterados
livremente, repercutindo imediatamente nos cálculos e possibilitando
observar sua influência nos resultados obtidos.
As tabelas abaixo, extraídas diretamente da planilha (intervalo entre
linhas 5 a 26 e entre colunas N a R), mostram estes resultados para os
anos de 2010 a 2006:
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Faixa
Freq.
VelVento Absoluta

Freq.
Rel. %

Pot.
Típica (kW)

Geração
anual
(kWh)

0-1

63

2,16

0

0,00

1-2

269

9,23

0

0,00

2-3

242

8,31

0

0,00

3-4

175

6,01

65

29.041,05

4-5

168

5,77

200

85.782,79

5-6

190

6,52

380

184.330,87

6-7

191

6,56

630

307.209,60

7-8

213

7,31

915

497.578,46

8-9

259

8,89

1.200

793.490,78

9 - 10

302

10,37

1.510

1.164.246,02

10 - 11

253

8,69

1.760

1.136.826,17

11 - 12

201

6,90

1.800

923.696,79

12 - 13

149

5,12

1.800

684.730,46

13 - 14

93

3,19

1.800

427.382,10

14 - 15

81

2,78

1.800

372.236,02

15 - 16

51

1,75

1.800

234.370,83

16 - 17

13

0,45

1.800

59.741,58

>17

0

0,00

1.800

0,00

2.913

100,00

Mwh/ano=

6.900,66

FC =

43,8%

Totais

Tabela 6 – Quantidade de energia gerada em 2010
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Faixa
Freq.
VelVento Absoluta

Freq.
Rel. %

Pot.
Típica (kW)

Geração
anual
(kWh)

0-1

41

1,43

0

0,00

1-2

293

10,22

0

0,00

2-3

279

9,73

0

0,00

3-4

200

6,98

65

33.722,29

4-5

192

6,70

200

99.610,45

5-6

195

6,80

380

192.217,03

6-7

241

8,41

630

393.850,37

7-8

258

9,00

915

612.370,79

8-9

299

10,43

1.200

930.735,11

9 - 10

267

9,31

1.510

1.045.831,87

10 - 11

206

7,19

1.760

940.488,64

11 - 12

156

5,44

1.800

728.401,39

12 - 13

98

3,42

1.800

457.585,49

13 - 14

57

1,99

1.800

266.146,66

14 - 15

52

1,81

1.800

242.800,46

15 - 16

27

0,94

1.800

126.069,47

16 - 17

6

0,21

1.800

28.015,44

>17

0

0,00

1.800

0,00

2.867

100,00

Mwh/ano=

6.097,85

FC =

38,7%

Totais

Tabela 7 – Quantidade de energia gerada em 2009
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Faixa
Freq.
VelVento Absoluta

Freq.
Rel. %

Pot.
Típica (kW)

Geração
anual
(kWh)

0-1

52

1,78

0

0,00

1-2

225

7,69

0

0,00

2-3

252

8,61

0

0,00

3-4

206

7,04

65

34.033,58

4-5

202

6,90

200

102.685,33

5-6

214

7,31

380

206.692,35

6-7

229

7,83

630

366.693,38

7-8

261

8,92

915

606.999,92

8-9

277

9,47

1.200

844.866,42

9 - 10

273

9,33

1.510

1.047.771,62

10 - 11

221

7,55

1.760

988.625,88

11 - 12

178

6,08

1.800

814.365,83

12 - 13

134

4,58

1.800

613.061,92

13 - 14

84

2,87

1.800

384.307,47

14 - 15

58

1,98

1.800

265.355,16

15 - 16

48

1,64

1.800

219.604,27

16 - 17

12

0,41

1.800

54.901,07

>17

0

0,00

1.800

0,00

2.926

100,00

Mwh/ano=

6.549,96

FC =

41,5%

Totais

Tabela 8 – Quantidade de energia gerada em 2008
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Faixa
Freq.
VelVento Absoluta

Freq.
Rel. %

Pot.
Típica (kW)

Geração
anual
(kWh)

0-1

63

2,16

0

0,00

1-2

181

6,21

0

0,00

2-3

205

7,04

0

0,00

3-4

197

6,76

65

32.680,70

4-5

178

6,11

200

90.857,71

5-6

187

6,42

380

181.358,12

6-7

224

7,69

630

360.164,06

7-8

262

8,99

915

611.834,83

8-9

258

8,85

1.200

790.155,85

9 - 10

260

8,92

1.510

1.001.987,04

10 - 11

259

8,89

1.760

1.163.387,09

11 - 12

202

6,93

1.800

927.973,73

12 - 13

154

5,28

1.800

707.465,12

13 - 14

127

4,36

1.800

583.429,03

14 - 15

82

2,81

1.800

376.702,21

15 - 16

61

2,09

1.800

280.229,69

16 - 17

14

0,48

1.800

64.315,01

>17

0

0,00

1.800

0,00

2.914

100,00

Mwh/ano=

7.172,54

FC =

45,5%

Totais

Tabela 9 – Quantidade de energia gerada em 2007
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Faixa
Freq.
VelVento Absoluta

Freq.
Rel. %

Pot.
Típica (kW)

Geração
anual
(kWh)

0-1

58

2,04

0

0,00

1-2

171

6,00

0

0,00

2-3

253

8,88

0

0,00

3-4

254

8,92

65

43.113,02

4-5

208

7,30

200

108.631,23

5-6

220

7,72

380

218.306,99

6-7

195

6,85

630

320.801,61

7-8

288

10,11

915

688.137,07

8-9

278

9,76

1.200

871.138,91

9 - 10

239

8,39

1.510

942.402,05

10 - 11

224

7,87

1.760

1.029.489,82

11 - 12

189

6,64

1.800

888.373,68

12 - 13

112

3,93

1.800

526.443,66

13 - 14

61

2,14

1.800

286.723,78

14 - 15

56

1,97

1.800

263.221,83

15 - 16

38

1,33

1.800

178.614,81

16 - 17

4

0,14

1.800

18.801,56

>17

0

0,00

1.800

0,00

2.848

100,00

Mwh/ano=

6.384,20

FC =

40,5%

Totais

Tabela 10 – Quantidade de energia gerada em 2006
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Este é o resumo dos resultados obtidos para o período (2010 – 2006):
Estudo preliminar de potencial eólico

Local:

Piatã / BA

Vel. Média no período (2010-2006): 7,2 m/s
Vel. Média (m/s)

2010

2009

2008

2007

2006

7,4

6,8

7,2

7,7

7,1

Velocidade Média (considerando frequência relativa de ocorrência)

Vel. Vento (m/s)
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
12,5
13,5
14,5
15,5
16,5
>17
Vel. Média (m/s)

2010

2009

2008

2007

2006

0,01
0,01
0,14
0,15
0,21
0,24
0,21
0,24
0,26
0,30
0,36
0,37
0,43
0,55
0,55
0,67
0,76
0,89
0,98
0,88
0,91
0,75
0,79
0,63
0,64
0,43
0,43
0,27
0,40
0,26
0,27
0,15
0,07
0,03
0,00
0,00
7,42
6,84
Aerogerador classe II, VESTAS V-100 de 1.8 MW :

0,01
0,12
0,22
0,25
0,31
0,40
0,51
0,67
0,80
0,89
0,79
0,70
0,57
0,39
0,29
0,25
0,07
0,00
7,23

0,01
0,09
0,18
0,24
0,27
0,35
0,50
0,67
0,75
0,85
0,93
0,80
0,66
0,59
0,41
0,32
0,08
0,00
7,71

0,01
0,09
0,22
0,31
0,33
0,42
0,45
0,76
0,83
0,80
0,83
0,76
0,49
0,29
0,29
0,21
0,02
0,00
7,10

7.172,5 6.384,2

GERAÇÃO ANUAL (MWh)

6.900,7

6.097,8

6.550,0

FATOR DE CAPACIDADE (%)

43,8%

38,7%

41,5%

45,5%

Tabela 11 – Quadro resumo da geração de energia (2010 – 2006)

40,5%
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6 PROPOSTA DE PARQUE EÓLICO
Tomando como ponto de partida os resultados apresentados no
capítulo anterior, acrescidos de informações complementares, faremos
a seguir proposta de parque eólico passível de ser construído no
município.
A área escolhida está delimitada pela linha vermelha no mapa abaixo,
obtido com utilização do programa Google Earth:

Figura 23 – Área para instalação de parques eólicos
A extremidade mais a sul e a leste da poligonal limite está situada a
uma distância de cerca de 2 km da estação meteorológica cujos dados
serviram de base para os cálculos realizados neste trabalho.
A área delimitada pela poligonal é aproximadamente igual a 38 km2
ou 3.800 ha e engloba terras de 3 proprietários distintos, todas com
situação fundiária regular.
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A experiência já adquirida na construção de grandes parques eólicos
permite adotar o coeficiente-padrão segundo o qual, em média, são
necessários 10 ha de terras para cada 1 MW de potência instalada.
Portanto, considerando apenas a área escolhida, haveria possibilidade
da construção de um ou mais parques eólicos cuja potência total seria
em torno de 380 MW.
Observando o resultado do 2º Leilão de Energia de Reserva realizado
em 2009, parcialmente reproduzido no Anexo I 29, constatamos que o
custo do MW das usinas situadas no Rio Grande do Sul é quase o
dobro das instaladas nos estados nordestinos. Portanto, desprezamos
as 3 usinas do sul e calculamos o custo médio das outras 68 usinas,
obtendo o valor de custo do MW igual a R$5.015.455,00. Conforme
vimos em capítulos anteriores, o desenvolvimento tecnológico aliado
a entrada de novos fabricantes no mercado, inclusive chineses, têm
proporcionado sensível queda neste valor, o que certamente se
refletirá nos próximos certames, porisso arbitraremos neste estudo um
valor de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) por MW instalado.
Calcularemos então os custos relacionados à construção e operação de
1 usina eólica com 60 aerogeradores classe II, VESTAS V-100 de 1.8
MW cada e potência instalada total de 108 MW. Sobre o valor total do
investimento arbitraremos um custo financeiro anual de 6%, um custo
anual de operação e manutenção de 1,5% e uma depreciação linear no
prazo de 20 anos. Considerando ainda que cada aerogerador produzirá
6.621 MWh de energia por ano – este é o valor médio obtido a partir
do quadro-resumo apresentado na tabela 11 – qual será o custo da
energia gerada pela usina ?
29

Planilhas com resultados de leilões de energia disponíveis no site
www.ccee.org.br
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Investimento:

R$ 432.000.000,00

Custo financeiro anual (6%):

R$ 25.920.000,00

Depreciação anual (20 anos):

R$ 21.600.000,00

Manutenção anual (1,5%):
Custo anual total:
Energia gerada (MWh/ano):
Custo da energia (R$/MWh):

R$ 6.480.000,00
R$ 54.000.000,00
397.260
R$ 135,93

Assim, o custo da energia gerada é de R$ 135,93 por megawatthora.
Este valor é compatível com os preços de venda obtido nos últimos
leilões, o que mostra em princípio a viabilidade do empreendimento.
Entretanto, com o acirramento da competição, é interessante tentar
obter custos ainda menores. Certamente isto será possível através de
algumas medidas, por exemplo:
•

reduzir o investimento inicial e o custo de manutenção, mediante
acordos com fornecedores, benefícios fiscais, ou outras ações
pertinentes;

•

reduzir o custo financeiro, através da obtenção de financiamento
com juros subsidiados do BNDES;

•

reduzir a depreciação, seja admitindo um valor residual dos
equipamentos ao final dos 20 anos ou trabalhando com período de
depreciação maior;

•

efetuar medições anemométricas precisas, nas coordenadas e
alturas apropriadas.
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7 CONCLUSÕES
A análise dos resultados constantes da tabela 11 evidencia a existência
de jazida eólica na região estudada, com fator de capacidade (FC)
médio em torno de 42%. Este é um excelente fator de capacidade.
Para se ter uma idéia, o fator de capacidade médio dos parques eólicos
de Osório, no Rio Grande do Sul, é de 34%, e a média de todos os
parques eólicos hoje em operação no mundo gira em torno de 30%.
Com efeito, conforme demonstrado no capítulo anterior, o município
tem condições de abrigar projetos de geração de energia de fonte
eólica com grandes chances de lograr contrato de compra e venda de
energia junto à ANEEL/CCEE e retornar aos investidores uma
excelente lucratividade.
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ANEXO I

2º Leilão de Energia de Reserva (Edital nº 003/2009 - ANEEL)
Empreendimentos - Produto 2012-EOL20
Vendedor

Empreendimento

Valor do
Investimento (R$)

UF

Sub
mercado

Potência
(MW)

68.196.000,00

RN

NE

14,4

4.735.833

Custo R$/MW

01-ARATUA

EOL ARATUA 1

02-AREIA BRANCA

EOL AREIA BRANCA

143.400.000,00

RN

NE

27,3

5.252.747

03-CONS ARARAS

EOL ARARAS

164.608.860,00

CE

NE

30,0

5.486.962

04-CONS BURITI

EOL BURITI

163.888.360,00

CE

NE

30,0

5.462.945

05-CONS CAJUCOCO

EOL CAJUCOCO

165.546.560,00

CE

NE

30,0

5.518.219

06-CONS COQUEIRO

EOL COQUEIROS

147.541.030,00

CE

NE

27,0

5.464.483

07-CONS DELTAEOLICA

EOL QUIXABA

CE

NE

25,2

4.637.579

08-CONS GARCAS

EOL GARCAS

164.051.350,00

CE

NE

30,0

5.468.378

09-CONS LAGOA SECA

EOL LAGOA SECA

109.296.940,00

CE

NE

19,5

5.604.971

116.867.000,00
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Vendedor

Empreendimento

Valor do
Investimento (R$)

UF

Sub
mercado

Potência
(MW)

Custo R$/MW

10-CONS MIASSABA

EOL MIASSABA 3

249.936.000,00

RN

NE

50,4

4.959.048

11-CONS PEDRA DO REINO

EOL PEDRA DO REINO

150.643.320,00

BA

NE

30,0

5.021.444

12-CONS VENTO DO OESTE

EOL VENTO DO OESTE

108.046.630,00

CE

NE

19,5

5.540.853

13-COXILHA NEGRA V

EOL COXILHA NEGRA V

247.264.520,00

RS

S

30,0

8.242.151

14-COXILHA NEGRA VI

EOL COXILHA NEGRA VI

243.659.640,00

RS

S

30,0

8.121.988

15-COXILHA NEGRA VII

EOL COXILHA NEGRA VII

244.741.100,00

RS

S

30,0

8.158.037

16-DESA WIND I

EOL MORRO DOS VENTOS I

136.000.000,00

RN

NE

28,8

4.722.222

17-DESA WIND III

EOL MORRO DOS VENTOS III

136.000.000,00

RN

NE

28,8

4.722.222

18-DESA WIND IV

EOL MORRO DOS VENTOS IV

136.000.000,00

RN

NE

28,8

4.722.222

19-DESA WIND IX

EOL MORRO DOS VENTOS IX

136.000.000,00

RN

NE

28,8

4.722.222

20-DESA WIND VI

EOL MORRO DOS VENTOS VI

136.000.000,00

RN

NE

28,8

4.722.222

21-DESENVIX SA

EOL MACAUBAS

150.785.000,00

BA

NE

30,0

5.026.167

22-DESENVIX SA

EOL NOVO HORIZONTE

150.785.000,00

BA

NE

30,0

5.026.167

23-DESENVIX SA

EOL SEABRA

150.785.000,00

BA

NE

30,0

5.026.167

24-DUNAS DE PARACURU

EOL DUNAS DE PARACURU

189.543.000,00

CE

NE

42,0

4.512.929
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Vendedor

Empreendimento

Valor do
Investimento (R$)

UF

Sub
mercado

Potência
(MW)

Custo R$/MW

25-ELECNOR ENERFIN

EOL FAZENDA ROSARIO

45.285.210,00

RS

S

8,0

5.660.651

26-ELECNOR ENERFIN

EOL FAZENDA ROSARIO 3

79.249.150,00

RS

S

14,0

5.660.654

27-ELECNOR ENERFIN

EOL OSORIO 2

135.855.640,00

RS

S

24,0

5.660.652

28-ELECNOR ENERFIN

EOL SANGRADOURO 2

144.927.110,00

RS

S

26,0

5.574.120

29-ELECNOR ENERFIN

EOL SANGRADOURO 3

133.778.420,00

RS

S

24,0

5.574.101

30-EMBUACA

EOL EMBUACA

121.561.000,00

CE

NE

25,2

4.823.849

31-ENERGEN

EOL BARRA DOS COQUEIROS

162.397.500,00

SE

NE

30,0

5.413.250

32-ENERGIO COLONIA

EOL COLONIA

103.268.050,00

CE

NE

18,9

5.463.918

33-ENERGIO ICARAI I

EOL ICARAI I

149.166.050,00

CE

NE

27,3

5.463.958

34-ENERGIO ICARAI II

EOL ICARAI II

206.537.050,00

CE

NE

37,8

5.463.943

35-ENERGIO TAIBA AGUIA

EOL TAIBA AGUIA

126.218.050,00

CE

NE

23,1

5.463.985

36-ENERGIO TAIBA ANDORINHA

EOL TAIBA ANDORINHA

80.322.050,00

CE

NE

14,7

5.464.085

37-EOLO

EOL REI DOS VENTOS 1

241.589.000,00

RN

NE

48,6

4.970.967

38-EOLO

EOL REI DOS VENTOS 3

241.589.000,00

RN

NE

48,6

4.970.967

39-EURUS VI

EOL EURUS VI

39.751.000,00

RN

NE

7,2

5.520.972

40-FAISA I

EOL FAISA I

137.995.000,00

CE

NE

25,2

5.475.992
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Vendedor

Empreendimento

Valor do
Investimento (R$)

UF

Sub
mercado

Potência
(MW)

Custo R$/MW

41-FAISA II

EOL FAISA II

137.995.000,00

CE

NE

25,2

5.475.992

42-FAISA III

EOL FAISA III

137.995.000,00

CE

NE

25,2

5.475.992

43-FAISA IV

EOL FAISA IV

137.995.000,00

CE

NE

25,2

5.475.992

44-FAISA V

EOL FAISA V

147.488.000,00

CE

NE

27,3

5.402.491

45-GESTAMP EOLICA

EOL CABECO PRETO

100.918.220,00

RN

NE

19,8

5.096.880

46-MANGUE SECO 1

EOL USINA DE MANGUE SECO 1

138.457.000,00

RN

NE

25,2

5.494.325

47-MANGUE SECO 2

EOL USINA DE MANGUE SECO 2

138.457.000,00

RN

NE

25,2

5.494.325

48-MANGUE SECO 3

EOL USINA DE MANGUE SECO 3

138.457.000,00

RN

NE

25,2

5.494.325

49-MANGUE SECO 5

EOL USINA DE MANGUE SECO 5

138.457.000,00

RN

NE

25,2

5.494.325

50-MAR E TERRA

EOL MAR E TERRA

125.320.000,00

RN

NE

23,1

5.425.108

51-MARTIFER RENOVAVEIS

EOL ICARAI

69.151.000,00

CE

NE

14,4

4.802.153

52-RENOVA ENERGIA

EOL ALVORADA

30.147.050,00

BA

NE

7,5

4.019.607

53-RENOVA ENERGIA

EOL CANDIBA

35.175.050,00

BA

NE

9,0

3.908.339

54-RENOVA ENERGIA

EOL GUANAMBI

66.319.050,00

BA

NE

16,5

4.019.336

55-RENOVA ENERGIA

EOL GUIRAPA

108.526.050,00

BA

NE

27,0

4.019.483

56-RENOVA ENERGIA

EOL IGAPORA

120.585.050,00

BA

NE

30,0

4.019.502
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Vendedor

Empreendimento

Valor do
Investimento (R$)

UF

Sub
mercado

Potência
(MW)

Custo R$/MW

57-RENOVA ENERGIA

EOL ILHEUS

42.203.050,00

BA

NE

10,5

4.019.338

58-RENOVA ENERGIA

EOL LICINIO DE ALMEIDA

90.436.050,00

BA

NE

22,5

4.019.380

59-RENOVA ENERGIA

EOL NOSSA SENHORA CONCEICAO

96.468.050,00

BA

NE

24,0

4.019.502

60-RENOVA ENERGIA

EOL PAJEU DO VENTO

93.437.050,00

BA

NE

24,0

3.893.210

61-RENOVA ENERGIA

EOL PINDAI

90.436.050,00

BA

NE

22,5

4.019.380

62-RENOVA ENERGIA

EOL PLANALTINA

99.468.050,00

BA

NE

25,5

3.900.708

63-RENOVA ENERGIA

EOL PORTO SEGURO

24.117.050,00

BA

NE

6,0

4.019.508

64-RENOVA ENERGIA

EOL RIO VERDE

120.585.050,00

BA

NE

30,0

4.019.502

65-RENOVA ENERGIA

EOL SERRA DO SALTO

60.293.050,00

BA

NE

15,0

4.019.537

66-SANTA CLARA I

EOL SANTA CLARA I

158.499.000,00

RN

NE

28,8

5.503.438

67-SANTA CLARA II REN

EOL SANTA CLARA II CPFL

158.499.000,00

RN

NE

28,8

5.503.438

68-SANTA CLARA III

EOL SANTA CLARA III

158.499.000,00

RN

NE

28,8

5.503.438

69-SANTA CLARA IV

EOL SANTA CLARA IV

158.499.000,00

RN

NE

28,8

5.503.438

70-SANTA CLARA V

EOL SANTA CLARA V

158.499.000,00

RN

NE

28,8

5.503.438

71-SANTA CLARA VI

EOL SANTA CLARA VI

158.499.000,00

RN

NE

28,8

5.503.438
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ANEXO II
Aspectos construtivos da usina eólica Desenvix em Seabra / BA
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