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RESUMO

A energia eólica é uma tecnologia totalmente desenvolvida e testada,
constituindo-se numa fonte barata que pode competir em rentabilidade com outras
energias tradicionais.
A utilização da energia eólica para geração de eletricidade apresenta incidência
nula sobre características físico-químicas do solo, pois não produz contaminação para o
meio nem necessita de grandes movimentos de terras. Além disso, as turbinas modernas,
utilizadas na produção dessa energia, já possuem tecnologia para desenvolver projetos
que reduzem os ruídos de forma significativa.
O vento é recurso natural e abundante no Estado do Rio Grande do Sul. O
potencial de geração poderá ser aproveitado gradualmente, nos limites técnicos de
inserção da capacidade eólica no sistema elétrico regional, alavancando o crescimento
econômico e a auto-sustentabilidade energética do Estado.
O aproveitamento dos recursos eólicos nas melhores áreas identificadas, como
litoral centro-sul do Estado, proporcionaria um reforço à rede elétrica, justamente nas
pontes do sistema elétrico estadual.
Palavras chave:
Energia Eólica do Rio Grande do Sul
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INTRODUÇÃO

A energia do vento tem sido utilizada em longa escala pela humanidade, através
dos séculos. Inicialmente em trabalhos mecânicos como moagem de grãos,
bombeamento d’água e outros.
O uso da energia do vento para geração de energia elétrica adquiriu escala na
crise do petróleo na década de 1980 e vem se expandindo no mundo a taxa sempre
crescente. Essa rapidez na expansão se deve em grande parte ao ciclo de sua efetivação,
que envolve escala industrial em todas as principais etapas.
Também é fundamental ressaltar que esta rapidez na expansão eólica tem apoio
decisivo em sua característica de energia limpa, o que usualmente simplifica e acelera o
licenciamento ambiental.
O litoral do Rio Grande do Sul possui ventos intensos e constantes, sendo
promissor para implantação de usina eólica de grande porte.
Também no interior do Estado a baixa rugosidade e aceleração orográficas das
coxilhas da campanha, muitos ventos se unem ao Minuano para compor um dos
potenciais eólicos mais promissores do Brasil.
A energia eólica representa uma alternativa capaz de contribuir no fortalecimento
do sistema elétrico estadual ou até mesmo do sistema interligado brasileiro, dada a grande
complementaridade sazonal entre os regimes naturais eólicos e hidráulicos no país.
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No

âmbito

sócio-econômico,

destacam-se

as

externalidades

potenciais

reconhecidamente associadas à geração eólica-elétrica em escala: auto sustentabilidade
pelo uso dos recursos naturais existentes no Estado, atração investimento produtivo, tais
como em usinas de geração elétrica e fabricação de componentes de aerogeradores,
geração

de

emprego,

fixação

de

tecnologia,

desenvolvimento

econômico

descentralizado, além da importante preservação do patrimônio ambiental, hoje, uma
alternativa das mais importantes, dado o seu baixíssimo impacto sócio-ambiental e sua
característica renovável.
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1 ENERGIA EÓLICA
1.1 HISTÓRICO
A utilização do vento como fonte de energia em escala comercial iniciou por
volta de 1970, quando o mundo enfrentou uma grave crise de abastecimento de petróleo.
O investimento em pesquisas na área de energia eólica foi, então, uma das opções para
diminuir a dependência do petróleo.
Hoje a energia eólica é reconhecida mundialmente como uma alternativa
privilegiada para a geração de energia elétrica, e uma fonte de energia que mais cresce
no mundo, a uma taxa de 28,6% ao ano. A projeção do Comitê Internacional de
Mudanças Climáticas é que sejam instalados 30.000 MW até o ano de 2030, data em que
a União Européia pretende gerar cerca de 10% de toda energia que consome a partir do
vento.
Atualmente existem 85 mil turbinas eólicas em operação no mundo. A Espanha,
terra da Elecnor, perde somente para a Alemanha 16% da energia gerada, Dinamarca
12%, Estados Unidos e Índia.
O Brasil está dando seus primeiros passos na exploração dos ventos, possuindo
apenas 300MW instalados (Ministério de Minas e Energia), possuindo, porém, um
imenso potencial eólico ainda não aproveitado de 143.000MW (Atlas do Potencial
Eólico Brasileiro).
1.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO APROVEITAMENTO EÓLICO
As principais características que justificam seu aproveitamento são:
- Renovável, pois é subproduto da energia solar,
- Não poluidora, a não ser pelos aspectos relacionados com a poluição sonora e
visível causados pelos equipamentos de captação que alteram a paisagem local e emitem
ruídos desagradáveis.
- Disseminada: estando presente em todo o planeta.
- Alto potencial disponível, estimado acima de 10 vezes o potencial hidráulico.
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Três condições se impõem para aproveitamento eólico em relação ao regime dos
ventos:
- velocidade de vento mínima 2,5 m/s;
- direção dos ventos (de um quadrante constante);
- Aerogeradores instalados isoladamente ou em grupo.
1.3 GEOGRAFIA DO RIO GRANDE DO SUL
Com uma área territorial de 282.062 km2 3,3% (do território brasileiro) e
ocupando o extremo meridional do Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul delimita-se
com o Estado de Santa Catarina a N – NE, República Argentina a W – NW, República
do Uruguai a S – SW e seu extremo oriental é banhado pelo Oceano Atlântico.
A população estadual é de 10.187.798 habitantes conforme censo de 2000. Dessa
população do Rio Grande do Sul, 28% está nos municípios que formam a Região
Metropolitana de Porto Alegre, principal centro consumidor de energia no Estado.
Também se destacam os grandes centros industriais de Caxias do Sul e Pelotas,
cidades com população superior a 300 mil habitantes, conforme Figura 1 – População.
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Figura 1 – População
1.4 SISTEMA ELÉTRICO
A infra-estrutura de transmissão elétrica do Rio Grande do Sul está inserida no
sistema interligado brasileiro, está também conectada ao sistema elétrico da Argentina
(através das estações com conversores de GORABI e Uruguaiana) e os sistemas do
Uruguai (Estação conversora de Riveira fronteira com Sant’Ana do Livramento). A
freqüência alternada utilizada na Argentina e Uruguai é de 50 Hz.
Situada na extremidade do sistema interligado brasileiro, o sistema elétrico RS
tem sido historicamente dependente de reforço na transmissão, bem como da expansão
da geração térmica, conforme Figura 2 – Sistema Elétrico.

12

Figura 2 – Sistema Elétrico
1.5 CLIMA
Uma das principais características do clima temperado subtropical do sul do
Brasil, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. As flutuações inter-regionais
dentro do Estado são de pequenas magnitudes, podendo-se notar uma tendência de
índices de precipitações anuais crescentes no sentido sul-norte variando entre 1200 mm
e 2500 mm anuais.
Por outro lado, por situar-se na extremidade meridional do Brasil, o Rio Grande
do Sul apresenta as maiores amplitudes térmicas anuais, atingindo temperaturas em
torno de ou abaixo de 0º durante o inverno e dias quentes (>30º) e úmido durante o
verão, conforme Figura 3 – Clima.
A região mais fria, naturalmente, está situada nas maiores altitudes dos campos
do alto da serra, enquanto a região mais quente está no extremo oeste do Estado.
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Esta magnitude das flutuações da temperatura ao longo do ano implica variações
superiores a 10% na densidade do ar, como conseqüente influência na geração eólica.
A densidade do ar/kg/m2 varia com altitude, a temperatura e ar seco.
Flutuações adicionais na densidade, porém, menos acentuadas ocorrem devido às
variações do índice de umidade do ar.

Figura 3 – Clima

14
2 TURBINAS EÓLICAS
2.1 PRINCIPAIS PARTES DE UM SISTEMA EÓLICO
As turbinas eólicas (aerogeradores) podem ser basicamente de dois tipos:
- turbina eólica de eixo vertical (em desuso);
- turbina eólica de eixo horizontal.
2.2 TURBINA EÓLICA DE EIXO HORIZONTAL
Nestas turbinas o eixo do rotor é paralelo à direção do vento e o ângulo de
ataque, em qualquer ponto da pá, é aproximadamente constante, para uma dada
velocidade, conforme Figura 4 – Turbina eólica.
A potência gerada por esse tipo de turbina é proporcional à área abrangida por
seu rotor quando a rotação e um limite máximo típico da produção de uma turbina de
médio porte é de 400 w/m2.
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Figura 4 – Turbina eólica
2.3 GERADOR
Transformações de energia mecânica de rotação em energia elétrica, através de
equipamentos de conversão eletromecânica é um problema tecnologicamente dominado
e, portanto, encontram-se vários fabricantes de geradores disponíveis no mercado.
Atualmente existem várias alternativas de conjunto motogerador, entre eles:
geradores de corrente contínua, geradores síncronos e assíncronos, geradores de
comutadores de corrente alternada.
Cada um deles apresenta vantagens e desvantagens que devem ser analisados com
cuidado na sua incorporação a sistema de conversão de energia eólica.
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2.4 AJUSTE DA VELOCIDADE
Para controle da velocidade, utiliza-se caixa de engrenagem, e em turbinas mais
modernas tem-se utilizado geradores multi-pólos que podem ter até duas (velocidade)
rotações de trabalho, com dois estágios de funcionamento:
- um estágio tem eficiência máxima à baixa velocidade do vento (primeiro nível
de rotação constante do rotor);
- outro estágio, em velocidade de vento mais alto (segundo nível de rotação
constante no rotor).
Todos estes equipamentos devem ser montados em uma “nacele” para prover
proteção aos elementos e permite, ao mesmo tempo, fácil acesso para manutenção.
2.5 CONTROLE DE POTÊNCIA
A instabilidade do vento leva à necessidade de um controle de potência.
A turbina não deve ser exposta à potência muito superior à sua potência nominal
devido ao risco de dano para caixa de engrenagem e gerador.
Há três métodos de controle em uso:
a) alteração da eficiência aerodinâmica:
As pás são montadas no rotor em um ângulo fixo, mas são projetadas de modo
que a torção das próprias pás aplique a frenagem quando o vento for excessivo. As pás
estão dispostas em ângulos, assim os ventos acima de uma certa velocidade causarão
turbulência no lado contrário da pá, induzindo à perda da eficiência aerodinâmica.
Em termos simples, a perda da eficiência aerodinâmica ocorre quando o ângulo
da pá voltado para chegada do vento se torna tão acentuado que começa a eliminar a
força de empuxo diminuindo a velocidade das pás.
b) alteração da área incidente;
Sempre que a potência nominal do gerador é ultrapassada, devido a um aumento
da velocidade do vento, as pás do rotor giram em torno do seu eixo longitudinal: em
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outras palavras, as pás mudam o seu ângulo de passo para reduzir o ângulo de ataque.
Esta redução do ângulo de ataque diminui as forças aerodinâmicas atuantes e,
conseqüentemente, a extração da potência. Para todas as velocidades do vento superior a
velocidade nominal, o ângulo é escolhido de forma que a turbina produza apenas a
potência nominal.
c) freio:
Num aerogerador de passo variável, a pá (ou parte dela) pode girar também sobre
seu próprio eixo, constituindo um sistema de freio pelo seguinte processo.
Quando a velocidade do vento está abaixo do valor médio, a pá permanece com
toda a sua superfície exposta ao vento captando o máximo da energia cinética.
Quando a velocidade é superior, não é necessário que a pá esteja frontalmente
oposta ao vento para captar o máximo de energia. Ela gira alguns graus sofrendo menor
pressão e desgaste.
Quando a velocidade está acima dos limites especificados de segurança, para a
máquina com perfil posicionado na mesma direção do ar em movimento, o vento passa
direto, sem encontrar oposição e a máquina pára.
Caso o dispositivo falhe há um freio hidráulico no interior da estrutura que
imobiliza automaticamente a máquina.
2.6 TORRE DE SUSTENTAÇÃO
As torres são necessárias para sustentar e posicionar o rotor de uma altura
conveniente para seu funcionamento.
Toda vez que for instalada uma turbina com potência superior a 1000 kW, a torre
de sustentação é montada no local.
A nacele (podendo pesar várias toneladas) deve ser erguida até o topo da torre e
posteriormente as pás são montadas no cubo.
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Isto pode requerer um guindaste de grande porte, o que onera o projeto, e, se o
terreno for muito irregular, torna-se impossível a execução.
Por conveniência operacional, o painel de monitoramento e controle está
localizado na base da torre, conforme Figura 4 – Turbina eólica.

2.7 SISTEMA DE ENERGIA EÓLICA DE GRANDE PORTE
Turbinas com potências típicas de 100 kW a 2 MW, normalmente funcionam
agrupadas em estruturas denominadas Parques ou Fazendas Eólicas.
Estas fazendas eólicas variam em números de máquinas e potências instaladas. A
energia é gerada em baixa e elevada para alta tensão.
Este sistema interligado à rede não necessita de sistema de armazenamento de
energia, pois toda a geração é entregue diretamente à rede elétrica. Estes sistemas
representam uma ponte complementar ao sistema elétrico de grande porte ao qual estão
interligados.
2.8 SISTEMA HÍBRIDO DE MÉDIA DIMENSÃO
Os sistemas híbridos são aqueles que apresentam mais de uma fonte de geração
de energia como, por exemplo, turbinas eólicas, geradores diesel, módulo fotovoltaico,
entre outros. A utilização de várias formas de geração de energia elétrica aumenta a
complexidade do sistema e exige a otimização do uso de cada uma das fontes.
Em geral, os sistemas híbridos são empregados em sistema de médio porte
destinados a atender um número maior de usuários.
Para trabalhar com cargas em corrente alternada, o sistema híbrido também
necessita de um inversor.
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3 IMPACTO AMBIENTAL
Comparativamente com outras formas de geração mais tracionais, pode-se dizer
que praticamente os parques eólicos não provocam impacto ambiental significativo.
3.1 UTILIZAÇÃO DO TERRENO
Parques eólicos permitem que o terreno ocupado seja utilizado para outros fins,
como exemplo atividades agrícolas ou de agropecuária.
A distância mínima entre turbinas é de 5 vezes o diâmetro do rotor, sendo área
requerida 0,08 a 0,13 km2/MW.
3.2 EMISSÃO DE RUÍDO
Ocorre devido ao funcionamento mecânico e ao efeito aerodinâmico.
O ruído junto às turbinas de grande porte é de 50 dB e a uma distância de 450 m
de 35 dB.
O nível de ruído recomendável para uma pessoa é inferior a 40 dB.
A poluição sonora já não é um grande problema.
3.3 AVES
Têm-se observado casos de pássaros mortos devido ao movimento das pás,
principalmente em parques localizados em zona de migração de aves.
Uma maneira de se evitar estes incidentes seria uma planificação na localização
dos parques evitando estas rotas.
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4 CARACTERÍSTICAS DOS VENTOS NO RIO GRANDE DO SUL
Apesar

da

aparente

imprevisibilidade,

o

vento

traduz

uma

contínua

movimentação da atmosfera, resultante da circulação de massa de ar provocada pela
energia radiante do sol e pela rotação da terra, conforme Figura 5 – Regime dos Ventos.
Entre os principais mecanismos atuantes, destaca-se o aquecimento desigual da
superfície terrestre que ocorre tanto em escala global (latitude e ciclo da noite) quanto
local (mar-terra, montanha-vale). Assim é natural que as velocidades e direções de vento
apresentem tendências diurnas e sazonais dentro de seu caráter estocástico.

Figura 5 – Regime dos Ventos
4.1 ESCOAMENTO ATMOSFÉRICO
No escoamento atmosférico sobre o Rio Grande do Sul prevalecem os efeitos
ditados pela dinâmica entre anticiclone subtropical atlântico, os intermitentes
deslocamentos de massa polar e a depressão barométrica do nordeste da Argentina.

21
4.2 CICLONE SUBTROPICAL
O anticiclone subtropical atlântico é um centro de altas pressão cuja média é
próxima a 30ºS e 25ºW.
A sua circulação atmosférica resultante no sentido anti-horário, resulta no
predomínio de ventos leste-nordeste sobre toda área do Brasil situada abaixo da latitude
10ºS.
4.3 PRESSÃO ATMOSFÉRICA
O gradiente de pressão atmosférica entre a depressão do nordeste da Argentina e
o anticiclone subtropical atlântico induz um escoamento persistente de leste-nordeste ao
longo de toda região sul do Brasil.
Desse escoamento resultam velocidades médias anuais 5,5 m/s a 6.5 m/s sobre as
grandes áreas da região.
Destes fatores, podem resultar condições de ventos locais que se afastam
significativamente do perfil geral de larga escala da circulação atmosférica.
Assim ventos superiores a 7 m/s poderão ser encontrados nas elevações mais
favoráveis dos continentes, sem serem associados à rugosidade da campanha.
Outra grande área com velocidade superior a 7 m/s está ao longo do extremo
litoral que se estende a partir de Imbé até o extremo sul do Estado, onde os ventos
predominantes de leste-nordeste são acentuados pela ação diurna das brisas marinhas, ao
longo do mês da primavera, verão e início do outono.
Em relação ao regime dos ventos, é importante ressaltar o caráter dinâmico da
circulação sobre o Rio Grande do Sul, em especial a intermitente passagem de frente fria
que se intensifica no inverno e primavera, trazendo o célebre minuano, vento forte, frio
e cortante que sopra SW sobre a campanha com duração aproximadamente de três dias a
cada passagem de massa fria.
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4.4 AR FRIO
O ar frio possui maior densidade e é alta a pressão barométrica na área ocupada
por estas parcelas de atmosfera resfriada que tem aproximadamente dimensões
horizontais na ordem de 1000 km e são geradas no pólo sul, dentro do processo
circulação atmosférica.
Por ser mais densa, a massa fria avança, levando as massas quentes à sua frente, o
que causa as chuvas na sua parte frontal.
A chegada da frente fria é precedida por ventos de nortes-nordeste que trazem os
ventos mais intensos, mas de pequena duração.
A passagem da frente é seguida pelo minuano, sopro de ar polar, na direção
sudoeste com velocidades que podem exceder 10 m/s por alguns dias.
Depois, gradualmente, a situação geral dos ventos de leste a nordeste tende a se
restabelecer, até a passagem de nova frente.
O minuano é um vento extremamente marcante para o gaúcho que cavalga pela
campanha, pelo sopro forte de ar polar, denso e persistente ao longo de dias.
Apesar de não ser predominante, o minuano agrega uma contribuição importante
ao potencial eólico no Rio Grande do Sul.
4.5 CAMPANHA
Na campanha e serra do centro e oeste do território do Rio Grande Sul, as
velocidades do vento se intensificam durante o período noturno, com picos que ocorrem
a partir das 22 horas até as 6 horas da manhã. Essa velocidade diminui durante as horas
do dia, especialmente nos meses de verão e outono.
No alto das maiores elevações da serra ao nordeste do Estado, os ventos tendem a
ser mais fracos nos meses de verão, no início das noites entre 20 horas e 24 horas.
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4.6 LITORAL
Ao longo do litoral, a ação das brisas marinhas aumenta a velocidade de ventos a
partir das 11 horas até as 18 horas ao longo da primavera, estendendo-se pelo mês de
verão, possuindo bom sincronismo com a demanda no sistema elétrico estadual.
Como a região apresentada tem grande amplitude térmica anual, esta situação
chega a se reverter nos meses mais frios do inverno onde as menores velocidades foram
registradas no período das 14 horas às 23 horas no litoral sul do Estado.
4.7 ÁREAS MAIS FAVORÁVEIS
4.7.1 Coxilha de Santana
Extensa área de coxilha da campanha gaúcha, vegetação (gramíneo lenhoso) com
ventos médios anuais de 7 a 7,5 m/s nas maiores elevações.
Existe uma linha de transmissão de 230kV, interligando as subestações da cidade
de Santana do Livramento, principal centro de consumo da região (90,8 mil habitantes)
às cidades de base de Alegrete ao Uruguai.
4.7.2 Planalto das Missões
Áreas que alternam estepes, florestas estacionais e atividade agrícola, com ventos
médios anuais próximos a 7 m/s nas maiores elevações.
Na região, situam-se as subestações de Santo Ângelo e Santa Rosa com linhas de
transmissão de 230kV e 500 kV.
Os principais centros potenciais de consumo são as cidades de Ijuí (78,5 mil
habitantes), Santo Ângelo (76,6 mil habitantes) e Palmeira das Missões (38,2 mil
habitantes).
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4.7.3 Serra Gaúcha
Área que alterna a floresta ambrofila mista (floresta de araucária) e campos
gramíneos-lenhosos com ventos médios anuais na faixa de 7 a 7,5 m/s nas maiores
elevações, destacando-se as áreas situadas nas elevações a noroeste da cidade de Canela
e principalmente os campos de cima da serra, nas proximidades de Bom Jesus e São José
dos Ausente.
No sistema elétrico se destacam as subestações de Vacaria e Caxias com linha de
transmissão de 138kV e 230kV.
Os principais centros de consumo são Caxias do Sul (360 mil habitantes), Bento
Gonçalves (91,5 mil habitantes), Vacaria (57,3 mil habitantes), São Francisco de Paula
(19,7 mil habitantes) e Bom Jesus (12 mil habitantes).
4.7.4 Escudo Riograndense
Áreas de estepe alternando cobertura vegetal gramínea-lenhosa (campos) e
arbórea com ventos médios de 7 a 8 m/s nas maiores elevações.
A região é atravessada por linhas de transmissão de 230kV, interligando a
subestação de Bagé e a termelétrica de Presidente Médice ao sistema elétrico estadual.
Os principais centros de consumo são Bagé (118,8 mil habitantes), Canguçu (51,4
mil habitantes), Piratini (19,4 mil habitantes) e Pinheiro Machado (14,5 mil habitantes).
4.7.5 Litoral Sul
Extensa área da planície costeira, coberta de restinga, dunas e atividade agrícola
de baixa rugosidade, predominando a cultura de arroz e pastagem.
Esta região possui grandes extensões com ventos médios anuais de 7 a 8m/s a 50
metros de alturas, reunindo todas as condições promissoras para implantação de usinas
eólicas de grande porte.
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Existe uma larga faixa de areia e dunas ao longo da costa das lagoas Mangueira e
Mirim.
Uma linha de transmissão de 138kV interliga os municípios de Santa Vitória do
Palmar a Rio Grande.
Entre os centros potenciais de consumo de energia na região destacam-se as
cidades de Pelotas (323 mil), Rio Grande (186,5 mil) e Santa Vitória do Palmar (33,3
mil).
4.7.6 Costa ao Longo da Lagoa dos Patos
Área bastante plana, com vegetação predominante de restinga baixa e atividade
agrícola, possuindo uma extensa região de areia e dunas ao longo da costa com ventos
médios anuais de 7 a 8m/s. Região promissora para implantação de usina eólica de
grande porte.
Existe uma linha de transmissão de 138kV interligando as cidades de Mostarda,
Palmares do Sul e Osório.
Os principais centros de consumo na região são as cidades de São José do Norte
(23,8 mil habitantes), Mostarda (11,7 mil habitantes), Tramandaí (31 mil habitantes) e
Imbé (12,2 mil habitantes).
Essas últimas são balneários e têm um notável acréscimo populacional e de
consumo de energia durante o período de veraneio (dezembro, janeiro e fevereiro).
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Figura 6 – Costa Gaúcha
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5 POTENCIAL EÓLICO ESTIMADO
A partir dos cálculos dos regimes de ventos médios anuais para todo o território
do Rio Grande do Sul, pode-se estimar o potencial eólico-elétrico efetivamente
aproveitável por usinas eólicas, através da integração das velocidades utilizando-se
ferramentas de geoprocessamento e cálculo de desempenho e produção de energia
elétrica para usinas eólicas típicas.
Para as três alturas de velocidade de vento, calculadas 50, 75 e 100 metros, foram
consideradas curvas médias de desempenho de turbinas eólicas comerciais nas classes de
500kW, 1500kW e 3000kW com diâmetro de rotor de 40 metros, 80 metros e 100
metros, e alturas de 50, 75 e 100 metros.
Para todo o território do Rio Grande do Sul foram integradas as áreas com
velocidade média anuais a partir de 6m/s faixas de 0,5m/s.
A integração e o cálculo do potencial de geração foi realizado em separado para
os casos de usinas eólicas implantadas em:
- H1 Solo firme (onshose), onde descentram-se as áreas abrangidas pelas
principais lagoas, represas, açudes, rios e mar;
- H2 sobre a água (offshose), abrangendo apenas as áreas das três lagoas
principais do Estado.
5.1 LAGOA DOS PATOS, LAGOA MIRIM E LAGOA MANGUEIRA
Por estarem situadas na extensa planície costeira, tais lagoas são naturalmente
rasas mas com grande extensão horizontal, sendo o potencial adequado à instalação de
usinas eólicas (offshose) no futuro, conforme Figura 6 – Costa Gaúcha.
5.1.1 LAGOA DOS PATOS
A Lagoa dos Patos, com 265km de comprimento e mais de 10.000 km2 de
superfície, é caracterizada por um fundo relativamente plano com 6m a 7m de
profundidade média e ocorrência de pontais de menores profundidades ao longo de sua
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margem oeste.
5.1.2 A LAGOA MIRIM
Com cerca de 180km de extensão e área total de 3750km2 (parte da qual em
território do Uruguai), tem profundidade da ordem de 1m a 2m na parte norte,
aumentando para 4m na parte central, chegando a 5 e 6m na parte sul.
A costa da Lagoa Mirim possui margens que são baixas arenosas com ocorrência
de banhados e com grande quantidade de junco.
5.1.3 LAGOA MANGUEIRA
Com 123 km de comprimento e área de aproximadamente 800 km2, é a menor e
mais rasa entre as três lagoas consideradas no cálculo de potência para aproveitamento
off shore (sobre a água) no Rio Grande do Sul.
Para cada faixa de integração de velocidade de ventos, foram considerados
fatores de capacidades correspondentes ao limiar mirim de velocidade na faixa.
5.2 ATRATIVIDADE DE INVESTIMENTO
Os limiares de atratividade para investimento em geração eólica dependem dos
contextos econômicos e institucionais de cada país, variando em termos de velocidade
média anuais entre 5,5m/s e 7m/s.
Tecnicamente, médias anuais a partir de 6m/s já constituem condições favoráveis
para implantação de usinas eólicas.
Na análise a seguir, terá como referência um limiar de 7m/s. Os resultados da
integração cumulativa indicam uma grande magnitude para potencial estimado de
aproveitamento eólico-elétrico em terra no Rio Grande do Sul da ordem 15,8GW,
54,4GW e 115,2GW, para áreas com ventos iguais ou superiores a 7m/s na altura de 50,
75 e 100 metros, respectivamente.
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É também notável a magnitude do potencial eólico sobre as águas, consideradas
apenas as três principais lagoas, resultante da integração das velocidades médias anuais,
calculada sobre as lagoas Dos Patos, Mirim e Mangueira estimadas em 18,52GW,
19,5GW e 19,74 GW para ventos iguais ou superiores a 7m/s nas alturas 50, 75 e 100
metros, respectivamente.
Possuindo rugosidade baixíssima nessa área, a camada-limite atmosférica
recupera parte da energia cinética perdida ao passar pelos terrenos da costa atlântica,
registrando as maiores velocidades médias em território Riograndense.
Devido à baixa rugosidade sobre a água, os potenciais eólicos nas três alturas
diferem pouco, uma vez que a variação do perfil vertical de velocidade do vento na
atmosfera em função da rugosidade do terreno, além da estabilidade térmica vertical. O
potencial eólico estimado para o Rio Grande do Sul é bastante elevado.
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6 PARQUE EÓLICO DE OSÓRIO
É um conjunto de 75 torres de 100 metros de altura sobre as quais são instaladas
aerogeradores, que têm capacidade de produzir 2 mega watts de energia cada.
No caso de Osório, as torres estão agrupadas em três conjuntos de 25 torres,
formando os parques Osório, Sangradouro e Índio.
6.1 OSÓRIO CRESCE AO SOPRO DO VENTO
Um ano depois dos primeiros 25 cata-ventos girantes que começaram a girar em
Osório, um dos principais parques eólico da América Latina já está em funcionamento
com capacidade máxima.
São 75 aerogeradores que podem fornecer mais de 400 milhões de kWh a cada
ano, o necessário para o abastecimento de 600 mil pessoas, quase o consumo doméstico
de Porto Alegre.
6.2 INÍCIO DA GERAÇÃO
Em dezembro de 2006, o Rio Grande do Sul teve instalado o segundo maior
parque de geração eólica do mundo, produzindo energia em Osório. O maior parque
eólico do mundo fica no Texas (USA), instalado em 2006 com uma potência de 200
MW.
Em Osório são gerados 150MW de energia, parque poderá ser visto à direita da
Freeway na chegada de Osório, no sentido Porto Alegre Litoral Norte.
O parque é o primeiro no mundo a utilizar o aerogerador Modelo E-70, de 2005
de 2MW mais eficiente na capacitação dos ventos.
Cada uma das torres têm uma altura 100 metros e peso de 810 toneladas.
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Cada torre gera 400V DC, passando por um inversor de freqüência, ou seja, para
retificar corrente contínua em corrente alternada, que entra em um autotransformador, de
onde saem 34,5kV ligados a um barramento que entra em subestação de onde 230kV são
jogadas em uma rede de transmissão.
Os aerogeradores começam a produzir com a velocidade mínima de 2,5m/s.
6.3 INVESTIMENTO
O investimento total no projeto da empresa Ventos Sul (consórcio entre a
Espanha Enerfin, do grupo Elecnor, a gaúcha CIP Brasileira e a Alemã Wobben) é de R$
670 milhões, sendo 69% financiados pelo BNDES.
As instituições gaúchas também participarão do financiamento: O BRDE com R$
70 milhões, a Caixa RS com 30 milhões e Banrisul R$ 20 milhões.
6.4 RETORNO
Além da energia gerada, o empreendimento se traduz no retorno direto para
beneficiar 40 mil moradores do município.
A Ventos do Sul, empresa responsável pelo parque, gerou 5 mil empregos e R$
4,5 milhões em impostos sobre serviços (ISS) durante a obra no ano de 2006.
Também foram empregados R$ 800 mil como contrapartida ambiental e deve
incrementar em 40% o índice de retorno do imposto sobre circulação de mercadoria e
serviços, isso representa um acréscimo de cerca R$ 2,5 milhões ao ano aos cofres
públicos.
O parque colocou Osório no mapa. Hoje, o município é destaque em produção de
energia limpa, as pessoas valorizam isso e sentem orgulho de sua cidade.
6.5 PROJETOS FUTUROS
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Há outros 30 projetos de parques eólicos em desenvolvimento no Estado para 15
municípios, além de Osório.
A própria Ventos Sul tem interesse em construir um novo parque em Palmares do
Sul. Não fechou contrato de venda de energia para Eletrobrás que garantiu as compras
de apenas 7,6 megawatts dos (50MW/megawatts) licenciados pelo PROINFA (Programa
de Incentivo ás Fontes Alternativas de Energia Elétrica). O governo federal garantiu a
compra de geração de projetos equivalentes a 3,3 mil MW, por vinte anos, a preços
compatíveis com os custos mais altos.

7 CONHECENDO O PROJETO EÓLICO DE OSÓRIO
7.1A EMPRESA
A Ventos do Sul Energia, empresa constituída para a implantação dos parques
eólicos de Osório, é capitaneada por líderes mundiais em energia eólica: O grupo
espanhol Elecnor, através de sua subsidiária Enerfin Enervento, responsável pela gestão
de cerca de 1500MW de energia eólica no mundo, é o sócio majoritário,sendo detentor
de 91% do capital, e a Wobben Windpower , empresa brasileira, subsidiária brasileira da
empresa alemã Enercon, líder em tecnologia eólica em seu país, detém os restantes 9%.
Também participou do projeto, em sua fundação, a empresa gaúcha CIP Brasil que,
durante 4 anos, colaborou com estudos e projetos necessários para a viabilização do
empreendimento.
7.2 O PARQUE EÓLICO
O maior parque eólico da América Latina está localizado no Rio Grande do Sul,
Brasil, no município de Osório. O empreendimento da Ventos do Sul Energia tem
potência instalada de 150MW e constitui-se de 75 aerogeradores de 2MW cada, que
estão igualmente distribuídos pelos três parques que integram o projeto, que são:
- Sangradouro;
- Osório;
- Índios.
O empreendimento foi um dos primeiros do mundo a implantar aerogeradores de
2MW de potência sobre torres de concreto de 100metros de altura.
Estes aerogeradores do modelo Enercon E70 E4, contam com um sistema
automático capaz de orientar o rotor na direção do vento a cada instante. Da mesma
forma, as pás possuem um sistema automático que regula a sua inclinação para otimizar
a incidência de vento sobre as mesmas.
As pás, desenvolvidas com a mesma tecnologia da indústria aeronáutica, medem
35 metros e são mais eficientes na captação dos ventos, pois possuem um spoiler na sua
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base que permite um melhor aproveitamento do vento no centro do rotor.
O desenho da gôndola, situada no topo da torre, lembra a forma de uma gota de
água e foi desenhada no escritório de arquitetura do Norman Foster. Este desenho tão
aerodinâmico melhora a eficiência dos aerogeradores.
A fabricação dos aerogeradores foi liberada pela Wobben Windpower, com sede
em Sorocaba, São Paulo. A Wobben é subsidiária da alemã Enercom GmbH, um dos
líderes mundiais em tecnologia eólica, sendo seus aerogeradores reconhecidos
mundialmente entre os mais avançados.
A energia eólica é uma energia limpa, sem emissões de dióxido de carbono, um
dos gases formadores do efeito estufa, apontado como o grande responsável pelo
aquecimento global do planeta. O empreendimento preserva a flora e a fauna dos
campos em que se situa, mantendo todas as atividades produtivas da região, tendo sido
precedido de 2 anos de rigorosos estudos ambientais. Pioneiro em seu formato na
América do Sul, o projeto tem recebido atenção especial por seu ineditismo, dimensões
inusitadas utiliza e tecnologia de última geração. Esse reconhecimento lhe rendeu o
prêmio de melhor “Project Finance” da América Latina no segmento de energias
renováveis da Revista Euromoney, em março de 2006.
Para o sistema de abastecimento de energia elétrica do Rio Grande do Sul,
especificamente, a energia eólica tem ainda maior complementaridade, pois a época dos
ventos coincide com os períodos de vento no Estado.
As primeiras gestões e estudos prévios da empresa espanhola Enerfin para
implementar empreendimentos eólicos no Rio Grande do Sul, tiveram início em 1999.
Em 2001 a empresa assinou um protocolo de intenções com o Governo Estadual
(governo Olívio Dutra), visando a instalação de parques eólicos no Estado. Logo a
seguir teve início a campanha de medição de ventos na região de Osório, através da
instalação de torres anemométricas.
A implantação do parque foi antecedida por 3 anos de estudos e monitoramento
ambiental, que foi realizado por 10 mestres e doutores em meio ambiente desde 2002,
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percorrendo a costa gaúcha desde Torres até a Lagoa do Peixe em Tavares.
No ano de 2004 a Enerfin foi selecionada pelo Programa de Incentivo das Fontes
de Energia Alternativas (PROINFA), para implantar o Projeto. No mês de junho deste
ano, foi realizada a assinatura dos contratos de compra e venda de energia com a
Eletrobrás, assim como os contratos de conexão à rede.
Em setembro de 2005, os Parques Eólicos de Osório obtiveram financiamento
pelo BNDES para a realização do projeto, mês em que se iniciaram as obras de
implantação.
Em abril de 2006, o Presidente da República do Brasil (Luis lnácio Lula da Silva)
visitou os parques, inaugurando o primeiro aerogerador. Os 75 aerogeradores entraram
em operação comercial seqüencialmente entre junho e dezembro de 2006, respeitando
rigorosamente os prazos.
7.3 DADOS TÉCNICOS
Localização
Localização:

Osório – RS – Brasil

Altitude média:

20 m. s. n. m.

Aerogeradores
Tecnologia

Enercon E70 E4

Altura do Rotor

100 m

Velocidade do Rotor

10 – 22 r.p.m.

Diâmetro do Rotor

70 m.

Peso Total do Aerogerador

915 ton.

Área de varredura

3.960 m2

Potência Nominal

2 MW

Número de Máquinas

75

Potência Total

150 MW

Parque Eólico Sangradouro

50 MW
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Parque Eólico Osório

50 MW

Parque Eólico Índios

50 MW

Produção estimada

425 GW/ano

Emissões e Consumos Anuais Evitados:
Toneladas de Petróleo (EPT):

36.500 ton.

Volume de Gás Natural:

41.252.889 m3

CO2 (Efeito Inverno):

148.325 ton.

Contaminantes (SOx, NOx, Poeiras e Cinzas):

28.325 ton.

Investimento Total

R$ 670 milhões

7.4 BENEFÍCIOS DO PROJETO
A implantação dos parques eólicos de Osório trouxe grandes benefícios para o
município onde estão instalados, para o Estado e para o País, bem como para o meio
ambiente.
O empreendimento proporcionou sólidos benefícios sociais e econômicos para a
região, a transferência de tecnologia de ponta, o aumento da capacidade de geração de
energia do Rio Grande do Sul, diminuindo a dependência de importação de energia, e a
diversificação da matriz energética brasileira além de trazer significativos benefícios
ambientais para a região e para o mundo.
Benefícios Energéticos: Este projeto equivale a mais da metade da capacidade
instalada da energia eólica do País.
Benefícios Tecnológicos: A capacitação técnica dos trabalhadores ligados
diretamente com a obra, através de treinamento especializado na Europa para cerca de
60 técnicos e engenheiros brasileiros, trouxe a excelência para o Brasil, possibilitando
que mais de 60% dos equipamentos e serviços utilizados na construção fossem
nacionalizados.

37
Benefícios Ambientais: Realizado em total conformidade com a legislação
ambiental brasileira, possibilitaram exaustivos e inéditos estudos ambientais entregues
em forma de relatório para a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis
Roessler, o projeto proporcionou ao Estado um melhor conhecimento da flora e dos
hábitos da fauna da região de Osório.
Benefícios Sócio-Econômicos: A instalação do parque fomentou crescimento
turístico da região, incremento a infraestrutura e acessibilidade à área rural do
município, também proporcionou a criação de mais de 1000 empregos diretos durante a
construção e houve um aumento significativo na arrecadação de impostos do Município
e do Estado.
Medidas

Compensatórias:

Houve

atividades

de

saneamento

ambiental

(revitalização da estação de tratamento de esgoto da cidade, compra de esteira de
reciclagem de lixo), construção de um paradouro no Morro da Borússia, foi feito o
diagnóstico, monitoramento e revitalizadas das lagoas da região e realização de
atividades de educação ambiental.
Arquitetura e Design: Dois prestigiados nomes da arquitetura e da arte
espanhola, o escritório Aurtenechea & Perez Iriondo, de Bilbao (edifício do prédio
institucional e da subestação), e o artista plástico Jorge Peteiro, de La Coruna (“Da
Galícia para o Rio Grande do Sul” obras de arte no Centro Institucional), foram
contratados para dar beleza e arte aos prédios construídos no parque eólico.
7.5 DESCRIÇÂO DA VISITA
A visita realizou-se no turno da tarde de quinta feira, 18 de outubro de 2007 das
12h 30 min. às 17h. O deslocamento ao parque eólico foi realizado com recursos
próprios, o ponto de partida e encontro foi na portaria principal da Fundação Liberato,
em Novo Hamburgo-RS.
Fomos recepcionados no parque industrial da empresa por uma comitiva de
engenheiros, dentre os quais cito o Sr. Paco (com quem marcamos a visita técnica e
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mantivemos contato) e o engenheiro Glauco (gerente de produção), ambos funcionários
da Empresa Enerfin que nos prestaram assistência às dúvidas do grupo de estudantes.
Foi-nos possibilitado o acesso ao interior das torres, no perímetro externo da
subestação de elevação, o centro de operações e manutenção e o Centro Institucional, o
que nos possibilitou visualizar boa parte dos equipamentos elétricos que compõem o
sistema de transmissão/geração dos parques eólicos.

7.6 COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS TÉCNICOS
Cada uma das 75 torres está equipada com o aerogerador (um gerador trifásico de
2 MW, de tensão nominal de 400 volts (22 rpm) e um retificador trifásico).
A energia gerada (corrente contínua) é transportada do topo da torre por 9 cabos
singelos até a base da torre, no container superior, onde se encontra o inversor de
freqüência (transforma em corrente alternada a 60 Hz) e o sistema de ventilação forçada
da torre.
Do inversor de freqüência, a energia desce por barramento trifásico até o
transformador que eleva a tensão para 34,5 kV (alternada) de onde sai para o cubículo de
manobra e acoplamento ao barramento subterrâneo que interliga as torres à subestação
principal. O cubículo de acoplamento é composto por uma seccionadora sob carga, com
gás SF6 (sistema de extinção de arco).
Cada um dos parques eólicos (Sangradouro, Osório e Índio) é dividido em duas
carreiras de torres, uma com 12 e outra com 13 torres. De forma que cada parque é
dividido em 2 barramentos subterrâneos, um de 24 MW e outro de 26 MW. (Os 2
barramentos do Parque Eólico Índios são aéreos).
A subestação principal é composta por 3 transformadores trifásicos de 50 MW
(uma para cada parque eólico) que elevam a tensão de 34,5 kV para 230 kV.
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Da subestação principal, a energia gerada é transportada por uma linha de
transmissão de 230 kV até a subestação/linha de transmissão Osório/Gravataí, ponto de
entrega no sistema interligado nacional (SIN).
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CONCLUSÃO

A energia eólica é a fonte que apresenta as maiores taxas de expansão no mundo
nos últimos anos, gerando além da energia para produção e desenvolvimento,
externalidades importantes, tais como: a criação de emprego em todo ciclo de
fabricação, instalação, operação e manutenção. O desenvolvimento econômico e a
melhoria da qualidade de vida, a descentralização da geração e os benefícios ao meio
ambiente global, pela substituição da energia térmica, também são muito relevantes
nesta expressão.
A modalidade, a inesgotabilidade, a rapidez de instalação, descentralização da
geração, os custos de instalação cada vez menores, a não agressão ao meio ambiente a
utilização das terras ocupadas pelas usinas eólicas, com outras atividades como a
pecuária e a agricultura, qualificando a energia do vento como fonte energética do
futuro.
O vento é um recurso natural e abundante no Rio Grande do Sul, o potencial de
geração poderá ser aproveitado gradualmente nos limites técnicos de inserção da
capacidade eólica no sistema elétrico regional, alavancando o crescimento econômico e
autosustentabilidade energética do Estado.
O aproveitamento dos recursos eólicos nas melhores áreas identificadas como
litoral e centro-sul do Estado, proporcionaria um reforço à rede elétrica, justamente nas
pontas do sistema elétrico estadual.
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Os ventos sobre o Estado do Rio Grande do Sul são suficientes para ajudar a
suprir a demanda energética para o bem estar e o desenvolvimento econômico de muitas
gerações.
O parque eólico de Osório é uma realidade e destaque na produção de energia
limpa o quê as pessoas valorizam e do quê sentem orgulho.
Com a visita técnica, tivemos acesso à, pelo menos, parte dos equipamentos e
onde pudemos conhecer e esclarecer dúvidas sobre o processo de geração e tecnologia
envolvida, dando-nos mais clareza sobre o projeto.
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