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RESUMO

Com o objetivo de adiar os investimentos necessários para a rede básica de
transmissão, além de melhorar o fornecimento de energia ao consumidor final, foi
regulamentada no Brasil a norma para mini e micro Geração Distribuída (GD),
denominada de Resolução Normativa (REN) 482/2012, com revisões pelas RENs
687/2015 e 786/2017. Com isso, Unidades Consumidoras (UCs) passaram a poder
gerar energia elétrica a fim de compensar o seu consumo. Porém, apesar do
crescimento elevado que essa modalidade de geração vem apresentando no país, a
micro e mini geração eólica se encontra estagnada, com potência correspondente a
cerca de 0,6% do total. Um dos principais motivos para a mini e microgeração eólica
não apresentar crescimento significativo consiste no desconhecimento e na
dificuldade da instalação de aerogeradores em centros urbanos. Nesses locais estão
associadas às características morfológicas da área e da região e, por conta disso,
existem dificuldades para realização de estimativas precisas de energia, devido às
particularidades do regime de vento no ambiente, necessitando de estudos pontuais
sobre o comportamento do vento. Fundamentado nisso, este trabalho tem como
objetivo analisar as metodologias para representação da turbulência, investigando o
impacto dessa característica no processo de estimativa de energia. Por fim, ressaltase que estudos acerca de pequenos aerogeradores são incipientes na literatura e o
desenvolvimento de trabalhos voltados a aerogeradores com tais características
podem incentivar a inserção dessa modalidade de geração em diversas regiões do
país, assim como, na complementariedade de recursos energéticos para o
consumidor.
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ABSTRACT
In order to delay the investments made for transmission grid, besides improving the
energy supply to the end consumer, the rules for Distributed mini and micro
Generation (DG) were regulated in Brazil, called Normative Resolution (NR)
482/2012, with revisions by NRs 687/2015 and 786/2017. With this, Consumer Units
(CUs) were able to generate energy in order to compensate their consumption.
However, despite the high growth that this generation modality has been showing in
the country, the micro and mini wind generation is stagnant with potential
corresponding to about 0.6% of the total. One of the main reasons for the mini and
micro wind generation not showing significant growth is the lack of knowledge and
the difficulty of installing wind turbines in urban centers. In these sites the
morphological characteristics of the area and the region are associated, and,
because of this, there are difficulties to make energy estimates, due to the
particularities of the wind regime in the environment, requiring specific studies on
wind behavior. Based on this, this paper aims to analyze methodologies for
turbulence representation, investigating the impact of this wind characteristic on the
energy estimation process. Finally, it is noteworthy that studies about small wind
turbines are relevant and incipient in the literature, and the development of works
aimed at wind turbines with such characteristics may encourage the insertion of this
generation modality in several regions of the country, as well as in the
complementarity of energy resources for the consumer.

Keywords: Low wind turbine. Turbulence. Weather data. Generation estimation.
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INTRODUÇÃO
1.1

Definição do Problema
A

energia

elétrica

está

presente

intrinsecamente

na

sociedade

contemporânea, que depende desse bem para o desenvolvimento e bem-estar
individual e coletivo. Porém, para que isso ocorra, é fundamental a transmissão e a
distribuição da energia elétrica da geração até os centros consumidores. Devido às
características singulares do Sistema Interligado Nacional (SIN) – com grande
extensão territorial e por consequência, milhares de quilômetros de Linhas de
Transmissão (LTs) – as perdas no transporte de energia representaram em 2019
cerca de 19,5% da geração total do SIN (EPE,2019). Pode-se observar que esse
significativo percentual de perdas, resulta em uma necessidade de aumento na
geração para que o consumo dos centros de carga seja realmente suprido.
Como uma alternativa para diminuir o carregamento nas LTs e por
consequência suas perdas, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
regulamentou a Resolução Normativa (REN) 482/2012 (ANEEL, 2012) normalizando
a micro e mini Geração Distribuída (GD) e, posteriormente, revisou-a por intermédio
da REN 687/2015 (ANEEL, 2015). Com isto, além da redução do carregamento das
linhas, foi incentivada a redução de investimentos em estrutura para transporte de
energia e a diversificação da matriz energética no país.
A regulamentação dessas RENs, com revisão posterior da REN 786/2017
(ANEL, 2017), possibilitou aos consumidores brasileiros a própria geração de
energia elétrica, com restrições à potência e fonte de geração, permitindo aos
mesmos participarem do sistema de compensação, compartilhando os créditos da
geração entre as Unidades Consumidoras (UCs). A Tabela 1 ilustra as principais
características das RENs supracitadas.

Tabela 1 - Principais características das RENs 484/2012 e 687/2015.

Micro GD

Central geradora com potência instalada ≤ 75 kW

Mini GD

Central geradora com potência instalada > 75 kW e ≤
5 MW

Tipo de fontes

Cogeração qualificada ou fontes renováveis de
energia elétrica

Sistema de compensação

Energia cedida a concessionária é trocada por
créditos de energia, com validade de 60 meses

Modelos de

Juntos a UC; Geração Compartilhada; Autoconsumo

compartilhamento de créditos

remoto e Múltiplas UCs
Fonte: Elaboração própria.

Atualmente no Brasil, segundo dados da ANEEL (ANEEL, 2019a), a micro e
mini GD é composta majoritariamente por sistemas fotovoltaicos, correspondendo a
cerca de 91% da potência instalada total, situados em aproximadamente 171,78 mil
UCs, de um total de 183,57 mil UCs. Por outro lado, a energia proveniente de fontes
eólicas é a que possui a menor potência instalada comparada com as demais fontes
possíveis permitidas pelas RENs, com aproximadamente 0,60% da potência
instalada total, localizadas em 60 UCs.
No entanto, a estagnação do desenvolvimento eólico é restrita à micro e mini
GD, pois o contrário é observado na expansão de parques eólicos. Segundo dados
da ANEEL (ANEEL, 2019b), a capacidade eólica instalada em 2019 corresponde à
9,11% da capacidade instalada da matriz elétrica brasileira, com perspectiva de
aumento para 39,5 GW em 2029 (EPE, 2019), o que equivaleria à 17% da
capacidade instalada deste ano. A Figura 1 apresenta uma comparação com a
capacidade instalada do SIN e da modalidade de micro e mini GD, com destaque
para geração eólica (ANEEL, 2019a; ANEEL, 2019b).

Figura 1 – Contraste da capacidade instalada do SIN e GD.

Fonte: Elaboração própria

Conforme exposto na Figura 1, a representatividade da geração eólica para
geração centralizada é mais relevante que a mesma fonte para modalidade de micro
e mini GD. Observa-se que no cenário atual, a capacidade eólica instalada
representa 9,1% da capacidade do SIN, representando cerca de 15 GW. Já para a
modalidade de micro e mini GD, a fonte eólica representa 0,6% do total, com cerca
de 10,37 MW. Nota-se que as situações são distintas, com baixa representação da
fonte eólica na modalidade de micro e mini GD e dominância da fonte solar,
enquanto para o SIN a fonte solar significa 1,4% da capacidade instalada total.
De modo a efetuar um contraste entre a micro e mini GD com geração
centralizada, apresenta-se a Figura 2, que mostra o mapa do potencial eólico para
duas alturas distintas, 30 e 120 metros. A Figura 2 a) apresenta o mapa para uma
altura de 30 metros - menor altura disponível do mapa - e, tem relevância devido a
altura de instalação de sistemas de pequeno porte estar sujeita às baixas alturas,
devido a limites físicos. O mapa representado na Figura 2 b) expõe o potencial

eólico para uma altura de 120 metros, altura a qual se encontram eixos de diversas
turbinas de geração centralizada.
Figura 2 – Mapa eólico brasileiro para alturas de 30 e 120 metros.

Fonte: (CRESESB, 2013)

Nota-se uma diferença considerável do regime de ventos, sendo que o mapa
de 120 metros apresenta velocidade média do vento muito superior. No entanto,
para a altura de 30 metros, ainda é possível observar potencial eólico significativo
em grande parte do território brasileiro, principalmente nas regiões próximas ao
litoral, com velocidades médias superiores 6,0 m/s.
A fim de confrontar a Figura 2 a) com a micro e mini GD, a Figura 3 apresenta
o mapa dos sistemas eólicos instalados, assim como a evolução por ano, estado e
tamanhos típicos dos sistemas. Comparando as Figuras 2 a) e 3 a) é possível
observar o reduzido número de micro e mini sistemas eólicos, com grande parte do
litoral sem nenhum sistema instalado. Na Figura 3 c) também se observa que 45
sistemas eólicos possuem capacidade instalada inferior a 3 kWp, significando a
dominância de pequenos aerogeradores em micro e mini GD.

Figura 3 – Mapa de micro e mini GD a), conexão por ano e estado b) e faixa de potência c).

Fonte: Adaptado de Renew Energia (2019).

A partir da Figura 3 b) é possível observar o baixo crescimento da fonte eólica
em micro e mini GD, apesar de existir potencial para geração, de acordo com a
Figura 2 a). Assim, busca-se nesse trabalho analisar fatores que influenciam a
operação de um aerogerador de pequeno porte, característico dos sistemas
expostos na Figura 3 c), localizado em ambiente urbano. Portanto, analisa-se
principalmente o regime de ventos predominante deste tipo de ambiente. Como
fundamentação teórica, estuda-se trabalhos e normativas, aplicando e adaptando
metodologias existentes que impactam na estimativa de energia.

1.2

Justificativa
Conforme exposto na Figura 3, a maioria dos aerogeradores instalados em

micro e mini GD são de pequeno porte e com um número reduzido de sistemas.
Assim sendo, análises referenciadas a pequenos aerogeradores se mostram
pertinentes e deve-se avaliar as características do vento em ambiente urbano e as
principais consequências desses ventos na estimativa de geração de energia.
Uma das principais características do vento em ambiente urbano que impacta
na operação e na geração de energia elétrica é a presença de turbulência. Isso se
deve aos diversos obstáculos para o percurso do vento e as características

morfológicas dos terrenos. A Figura 4 ilustra um exemplo da influência de obstáculos
no escoamento do vento.
Figura 4 – Exemplo do perfil vertical do vento e da turbulência com a presença de um obstáculo.

Fonte: Adaptado de KC, Whale e Urmee (2019).

Observando a Figura 4 pode-se perceber que a presença de obstáculos tende
a distorcer o comportamento do perfil vertical do vento, ocasionando a presença de
turbulência nesse espaço com obstáculo.
Na literatura existem estudos relacionados à turbulência do vento que visam
representar e inserir esse aspecto na modelagem da função de produção.
Sunderland et al (2013) demonstraram como um valor constante de turbulência pode
ser inserido em uma curva de potência, alterando-a. Pagnini, Burlando e Repetto
(2015) mostram que turbinas com diferentes eixos – vertical ou horizontal – são
impactadas de maneira diferente, mostrando que a origem do vento – mar ou terra –
pode alterar o comportamento da turbulência do vento. Kc, Whale e Urmee (2019)
apresentam um compilado de trabalhos relacionados a pequenos aerogeradores,
concluindo que a turbulência pode impactar na operação e que há poucos estudos
nessa área. Já para grandes aerogeradores, Ren et al (2018) propõe o Modelo da
Lei da Potência com Três Parâmetros (MLPTP), visando a minimização do erro ao
utilizar constantes baseadas nas medições.
Por

outro

lado,

existem

normas

internacionais,

que

são

revistas

periodicamente, e as mesmas definem o Modelo de Turbulência Normal (MTN) a ser
utilizado. A norma IEC 61400-1 (IEC, 2014) apresenta o modelo MTN para grandes
aerogeradores, enquanto a norma IEC 61400-2 (IEC, 2013) apresenta um modelo
diferente, relacionado a pequenos aerogeradores.
Outro fator importante que justifica a execução de estudos sobre essa área, é
a possibilidade de geração de energia nos centros de consumo. Com isto, amplia-se

as modalidades de produção de energia, impedindo a restrição de geração apenas
para grandes usinas distantes dos centros de consumo. Assim, oportuniza-se
redução de perdas durante o transporte de energia, proporcionando mais segurança
de fornecimento ao consumidor final. Portanto, tendo em vista a instalação em
grandes centros de consumo, considera-se turbinas de eixo vertical.
Isto ocorre porque apesar de uma performance maior das turbinas de eixo
horizontal em terrenos planos, estas turbinas possuem desvantagem em relação às
turbinas de eixo vertical em ambientes urbanos, devido as condições de ventos
unidirecionais para a operação. Desta maneira, turbinas eólicas de eixo vertical se
mostram mais apropriadas para instalações em áreas com alto número de
edificações concentradas em pouco espaço (SILVA, 2015).

1.3

Objetivo Geral
Analisar o processo de produção de energia de um pequeno aerogerador

de eixo vertical em ambiente urbano, utilizando as metodologias para modelagem da
turbulência e propondo ajustes nas mesmas.

1.4

Objetivos Específicos
Os objetivos específicos são:
a) Utilização e análise de dados meteorológicos para descrição do
comportamento do vento;
b) Análises e implementação de modelos de turbulência propostos em
normas e na literatura;
c) Estudo da turbulência do vento na operação de um aerogerador;
d) Estimativa

de

geração

de

energia

elétrica

considerando

as

características operativas de um aerogerador e dados reais de
medição meteorológica.

1.5

Metodologia de trabalho
No início do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi efetuado um

levantamento de diversos trabalhos e de normas relacionadas à GD, assim como de
artigos voltados à produção eólica de energia elétrica e normas internacionais
específicas para aerogeradores.
O início da pesquisa também contou com a participação do autor deste
trabalho como bolsista no projeto intitulado “Instalação e aferição de um sistema
piloto de geração eólica para baixos ventos no IFSC”, que consistiu de uma parceria
efetuada entre o IFSC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de
Santa Catarina (FAPESC) e a empresa Dayback (Edital de Chamada Pública
FAPESC nº08/2016). O projeto consistia na instalação e na aferição de um pequeno
aerogerador no IFSC, a fim de estudar o comportamento da fonte primária e da
geração de energia elétrica. Infelizmente a instalação do aerogerador não foi
concluída e os estudos se mantiveram apenas na parte teórica. Os principais
resultados da parceria foram a confecção de um manual de instalação (TAKIGAWA;
LEHMKUHL, 2018) e posteriormente, a elaboração de artigos relacionados ao tema
(PARIS JÚNIOR et al, 2018; LEHMKUHL; TAKIGAWA; MULLER, 2018).
Paralelamente à participação no projeto de pesquisa, foram analisados
os dados de micro e mini GD, as RENs e os modelos de compartilhamento.
Posteriormente, foram obtidos dados reais de medição da estação meteorológica do
IFSC e foram efetuadas análises e estimativas preliminares de geração eólica que
resultaram no artigo publicado (LEHMKUHL; TAKIGAWA; MULLER, 2018) no
Congresso Internacional de Distribuição Elétrica (CIDEL 2018/Buenos Aires). Nesse
artigo, o objetivo foi analisar metodologias para estimativa de geração de energia
elétrica, baseado na equação fundamental de produção de energia eólica (THAPAR
et al, 2011; SILVA, 2015). No estudo foi concluído que a utilização de aproximações
pode impactar significativamente na estimativa de energia, assim como o uso da
velocidade média do vento, que tende a possuir grandes variações em ambiente
urbano.
Como continuidade aos estudos preliminares, foram desenvolvidos
estudos relacionados à turbulência do vento e às formas propostas na literatura para
modelar e inserir essa característica na estimativa de geração de energia elétrica.

Dessa forma, foi desenvolvido o artigo intitulado “Análise do efeito da turbulência do
vento na operação de um aerogerador de pequeno porte em área urbana”,
apresentado no Apêndice A, que incorpora a turbulência do vento nos estudos de
estimativa de geração eólica. Neste trabalho, foram utilizados os dados
meteorológicos da estação do IFSC, no período de 2009 a 2011, e foram modeladas
a turbulência em função da velocidade, obtendo um valor de turbulência para cada
velocidade, aplicando na curva de potência de um aerogerador de eixo vertical,
diferente do realizado por Sunderland et. al (2013), utilizando um dos métodos de
regressão para obtenção das curvas (MARCIUKAITIS et. al, 2017). Para
comparação das metodologias, empregou-se o MTN (IEC 61400-2, 2013) e o
MLPTP (REN et al, 2018), observando as particularidades e a representatividade
das medidas.
Como forma de aprimoramento ao MTN, proposto na norma IEC 61400-2
(IEC, 2013), foram realizados ajustes na regressão, utilizando como parâmetro a
Média Percentual Absoluta do Erro (MPAE) e a Média Quadrática dos Erros (MQE).
Em sequência à modelagem da turbulência do vento para o IFSC, utilizou-se a
metodologia de alteração da curva de potência de um aerogerador, em
conformidade com o proposto por Sunderland et. al (2013). E, posteriormente, foi
analisada a influência das modelagens de turbulência na estimativa de geração de
energia.
O artigo apresentado no Apêndice A, foi submetido e aprovado no Grupo
de Estudos de Geração Eólica, Solar e Armazenamento do XXV Seminário de
Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE). O evento ocorreu nos dias
10 a 13 de novembro de 2019, na cidade de Belo Horizonte, conforme exposto no
certificado presente no Apêndice B. A apresentação oral do trabalho no evento foi
efetuada no dia 12 de novembro de 2019, na sessão do grupo de estudos em
questão, conforme o Apêndice C.

1.6

Estrutura do trabalho
Conforme o especificado no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de

Engenharia Elétrica do IFSC (IFSC, 2018), uma das formas de TCC é por meio da
publicação e da apresentação de artigo em evento nacional ou internacional

pertinente e relevante à Engenharia Elétrica. Deste modo, o formato apresentado
neste TCC é o artigo publicado no XXV SNPTEE e disposto no Apêndice A.
Dessa forma, este trabalho está dividido em duas principais partes, sendo
a primeira relativa à introdução do documento, abrangendo definição do problema,
justificativa, objetivos, metodologias e referências da introdução. A segunda parte
apresenta os Apêndices, contendo os documentos desenvolvidos e comprobatórios.
Os apêndices estão dispostos da seguinte maneira. No Apêndice A está
apresentado o artigo técnico submetido e aprovado ano XXV SNPTEE, enquanto a
apresentação e o certificado de apresentação são apresentados, respectivamente,
no Apêndice B e no Apêndice C. Já no Apêndice D, está mostrado o artigo técnico
desenvolvido e submetido ao CIDEL voltado à estudo dos dados meteorológicos da
estação do IFSC, trabalho elaborado anteriormente ao estudo enviado ao XXV
SNPTEE, enquanto o Apêndice E contém o outro artigo enviado ao CIDEL, com
enfoque em micro e mini GD.
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RESUMO
Os empreendimentos relacionados à micro e mini geração eólica se encontram estagnados com potência instalada
correspondente a cerca de 1,2% do total, em contraste com os grandes empreendimentos de geração eólica no país.
Um dos principais motivos é a dificuldade na instalação de aerogeradores em centros urbanos, devido a limitação de
espaço e ao fluxo de vento turbulento, que influencia diretamente na geração de energia elétrica da máquina. Neste
sentido, o presente trabalho propõe analisar a influência da turbulência do vento na estimação de energia de um
pequeno aerogerador, localizado em um centro urbano, considerando diversas metodologias encontradas na literatura.
PALAVRAS-CHAVE
Microgeração, Aerogerador de eixo vertical, Ambiente urbano, Turbulência, Dados meteorológicos
1.0 - INTRODUÇÃO
A produção de energia eólica mundial vem apresentando crescimento considerável nos últimos anos. Segundo o
GWEC (2018) [1], o crescimento em capacidade instalada em energia eólica no mundo foi de cerca de 52.492 GW,
correspondendo a um cumulativo total, até dezembro de 2017, de 539.123 GW. Para efeito de comparação, segundo
o Banco de Informações de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Brasil totaliza cerca de
164 GW de potência instalada, considerando todas as fontes de energia. Este crescimento também tem sido refletido
em aerogeradores para baixos ventos, que segundo a Associação Mundial de Energia Eólica (WWEA) espera-se
que a capacidade instalada em 2020 chegue a 1,9 GW, com um crescimento de no mínimo 12% ao ano [2].
No Brasil, a mini e micro Geração Distribuída (GD) está regulamentada pela Resolução Normativa (RN) 482/2012 e
RN 687/2015, que possibilitou que Unidades Consumidoras (UCs) passassem a gerar energia elétrica para
compensar o seu consumo. No entanto, a micro e mini geração eólica se encontra estagnada, com potência
correspondente a cerca de 1,2% do total, em contraste com os grandes empreendimentos de geração eólica no país.
Adicionalmente, a instalação de pequenos aerogeradores depende de diversas condições específicas, relacionadas
a velocidade do vento, ao nível de urbanização do local e as políticas de investimentos do país [3]-[4]. Em centros
urbanos existem diversos desafios, devido principalmente à característica do vento nestes ambientes que são
descritos como turbulentos e com flutuações rápidas. Essa característica advém de fatores como a alta rugosidade
superficial do local, a interação entre os fluxos de ventos e os obstáculos existentes, assim como, as instabilidades
atmosféricas causadas por fontes de calor locais. Porém, o conhecimento existente sobre como a turbulência afeta
a produtividade de turbinas ainda é limitado, contribuindo para diversas incertezas em estudos envolvendo esta área,
conforme ilustrado em [5]-[6].
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Em condições urbanas, os aerogeradores de eixo vertical são os mais indicados, visto que os mesmos têm a
vantagem de operar onde há uma maior variabilidade da direção de vento. Nessa condição, a sua geração de energia
tem poucas perdas, pois não há a necessidade de se alinhar com o vento predominante. Porém, elas continuam
sujeitas à turbulência do vento e uma grande variabilidade na magnitude do vento pode causar diferenças
significativas no desempenho do aerogerador. Neste sentido, com base em trabalhos técnicos existentes na
literatura, busca-se analisar a influência da turbulência do vento na estimação de energia de um pequeno
aerogerador, localizado em um centro urbano.
Desta forma, é proposta uma análise das metodologias encontradas para a modelagem da turbulência, denominadas
de Modelo de Turbulência Normal (MTN) [7] e de Modelo da Lei da Potência com três parâmetros (MLPTP) [8], em
conjunto com os dados meteorológicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
(IFSC), Câmpus Florianópolis. Vale destacar que em diversos trabalhos [6], o parâmetro da turbulência é considerado
constante. Posteriormente, estima-se a geração do aerogerador considerando a turbulência, os dados do
aerogerador e os parâmetros da função de densidade de probabilidade de Weibull para os dados meteorológicos.
Este artigo está organizado conforme descrito na sequência. A Seção 2.0 descreve o conceito de turbulência e a
Seção 3.0 aborda a metodologia e as principais etapas empregadas. Posteriormente, a Seção 4.0 apresenta a análise
dos resultados obtidos e, por fim, as principais conclusões encontram-se na Seção 5.0.
2.0 - TURBULÊNCIA
Turbulência refere-se a flutuações da velocidade do vento em pequenas escalas de tempo e espaço, causada
principalmente por dois fatores [9]: o atrito do vento com a superfície, que é acentuada devido aos obstáculos do
terreno; e causas termais, podendo fazer as massas de ar se moverem verticalmente com as variações de densidade
de ar. A associação de ambientes urbanos com a complexidade morfológica dos terrenos, expõe um obstáculo para
os pequenos aerogeradores, conforme pode ser observado no perfil vertical do vento da Figura 1 (esquerda). Por
outro lado, a Figura 1 (direita) exibe flutuações reais na velocidade e na direção do vento para o período de um dia
(24h), medido pela estação meteorológica do IFSC.

FIGURA 1 - Perfil vertical do vento na presença de obstáculos [9] e medições de velocidade e direção do vento.
Neste sentido, pode-se observar que a turbulência do vento pode impactar na operação de aerogeradores,
principalmente em aspectos mecânicos e energéticos. E esse impacto é adicionado pela complexidade do terreno,
que pode produzir cisalhamento de vento incomum, afetando o nível de turbulência e por consequência, a produção
de energia. Outro parâmetro que influencia a geração de energia e impacta na curva de potência, são as flutuações
na velocidade do vento, caracterizadas como intermitentes e que resultam em cargas transitórias nas pás da turbina
e fadiga das mesmas, podendo afetar na confiabilidade dos equipamentos, manutenção e vida útil da máquina [10].
A métrica utilizada para quantificar os efeitos da turbulência é por meio da Intensidade de Turbulência (IT) [9], descrita
em (1), para cada estágio de tempo.
𝜎(𝑣)𝑡
𝐼𝑇𝑡 =
(1)
𝑣̅𝑡
Sendo que:
𝐼𝑇𝑡
𝜎(𝑣)𝑡
𝑣̅𝑡

Intensidade de turbulência para o estágio t;
Desvio padrão da velocidade do vento para o estágio t (m/s);
Velocidade do vento média para o estágio t (m/s).

3.0 - METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho está separada em seis principais etapas, ilustrada no fluxograma da Figura 2. A Etapa
1 consiste em replicar as metodologias de regressão de IT existentes na literatura para o ambiente urbano do estudo.
Após isto, efetua-se as Etapas 2, 3 e 4, que objetiva abordar, por meio de regressões, a curva de potência do
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aerogerador (original e com os valores de IT calculados). Na Etapa 5 obtém-se os parâmetros da distribuição de
Weibull e, por fim, estima-se a energia gerada do aerogerador na Etapa 6.

FIGURA 2 - Metodologia utilizada no artigo.
3.1 Etapa 1
A primeira etapa consiste na determinação das curvas de IT, para o caso do IFSC, aplicando as modelagens MTN e
MLPTP. Nesta etapa também se propõe uma adaptação da modelagem de MTN para ambientes urbanos. Porém,
inicialmente apresenta-se as medidas de erros que visam quantificar a representação das curvas.
3.1.1 Erros
Com o objetivo de quantificar os ajustes aplicados nas modelagens foram selecionados dois indicadores: Média
Quadrática dos Erros (MQE) e Média Percentual Absoluta dos Erros (MPAE), ilustrados em (2). Outros indicadores
podem ser aplicados, cada um com características próprias [11].
𝑛
1
̂ (𝑣))2
𝑀𝑄𝐸 = ∑(𝐼𝑇(𝑣) − 𝐼𝑇
𝑛
𝑣=1
(2)
𝑛
̂ (𝑣)|
|𝐼𝑇(𝑣) − 𝐼𝑇
1
𝑀𝑃𝐴𝐸 = ∑
. 100
𝑛
𝐼𝑇(𝑣)
𝑣=1

Tal que:
𝐼𝑇(𝑖)
Valor observado de IT;
̂ (𝑖)
𝐼𝑇
Valor estimado de IT.
Portanto, se os valores estimados estão próximos dos valores reais, o valor de MQE vai ser pequeno, e quando o
erro aumenta, também aumenta o valor de MQE [12]. Por outro lado, MPAE representa a média percentual dos erros
absolutos de cada medida em função do seu valor estimado.
3.1.2 MTN
Um dos modelos comumente utilizados para determinação da turbulência é o MTN para pequenos aerogeradores,
descrito pela norma IEC 61400-2 [7], ilustrado em (3). Tal modelo é dependente da velocidade do vento, de um
parâmetro de inclinação (𝑎), e do valor de IT esperado a uma velocidade do vento de 15 m/s (ITref), estabelecido de
acordo com a classe da turbina [7]. Este modelo foi primeiramente elaborado para grandes aerogeradores e,
posteriormente, adaptado para pequenas turbinas eólicas.
15
(𝑎 +
)
𝑣𝑐𝑢𝑏𝑜
(3)
𝐼𝑇 = 𝐼𝑇𝑟𝑒𝑓
(𝑎 + 1)
Tal que:
𝑣𝑐𝑢𝑏𝑜
É a velocidade do vento média, na altura do cubo do aerogerador, para um período de 10 minutos.
O valor de ITref e a são definidos conforme a Tabela 1 de acordo com a classe de vento, que define qual turbina é
adequada para as condições normais de vento de um local. Por exemplo, para uma velocidade média de vento na
altura do cubo do aerogerador (𝑉𝑎𝑣𝑒 ) de 6 m/s, com velocidades de rajadas extremas de vento que podem ocorrer
durante 50 anos (𝑉𝑟𝑒𝑓 ) de 30 m/s, a classe da turbina eólica é a IV e os valores de ITref e a são 0,18 e 2,
respectivamente [7] e [13].
TABELA 1 - Valores especificados segundo a norma IEC [13].
Classe da turbina eólica
Vref (m/s)
Vave (m/s)

I
50
10

II
42,5
8,5

III
37,5
7,5

IV
30
6

S

4
ITref

0,18

0,18

0,18

0,18

a

2

2

2

2

Valores
especificados
pelo designer

Com o objetivo de propor uma melhoria no método, neste trabalho é proposto um ajuste nos parâmetros do MTN
utilizando como critério de ajuste os erros MQE e MPAE, conforme fluxograma da Figura 3 (esquerda). Pode-se
observar na Figura 3 (direita) a influência dos parâmetros do MTN, comparando com os valores estipulados na norma.

FIGURA 3 - Fluxograma para determinação do MTN ajustado e variação dos parâmetros ITref e a.
Pode-se observar que a redução do valor de ITref proporciona redução dos valores de IT, para os mesmos valores
de velocidade, e fornece maiores valores de turbulência quando próximos à velocidade nulas, aumentando a
inclinação da curva. Por outro lado, a redução do parâmetro 𝑎, ocasiona aumento nos valores de IT, para os mesmos
valores de velocidade, reduzindo a inclinação da curva.
3.1.3 MLPTP
Uma alternativa para o modelo MTN é o MLPTP [8]. Este modelo se baseia na curva de tendência do parâmetro de
IT, buscando uma curva que abranja os valores reais com o menor erro possível. Este modelo é descrito em (4).
(4)
𝐼𝑇 = α ∙ 𝑣̅ β + c
Sendo que:
α, β e c são parâmetros de ajuste baseados nas observações de IT.
3.2 Etapa 2, 3 e 4
Na segunda etapa foi realizada a regressão polinomial da curva de potência original, conforme [6], utilizando o método
dos mínimos quadrados. Neste trabalho, foi escolhido um polinômio de 14ª ordem visto que não houve diferenças
significativas dos erros a partir desse polinômio de 14ª ordem.
Posteriormente, a etapa 3 objetiva analisar a influência que a turbulência do local pode ocasionar na produção
energética do aerogerador. Neste sentido, a partir de dados de turbulência e da curva de potência do aerogerador é
possível normalizar a curva de potência original a fim de que seja considerada a turbulência do local. Esta
aproximação é baseada na suposição que a potência gerada pode ser formulada em termos de uma potência
equivalente média [14], ilustrada em (5).
∞

𝑃̅̂𝐼𝑇 (𝑣) = ∫ 𝑃𝐼𝑇=0 (𝑣)𝑓𝑛 (𝑣)𝑑𝑣
0

Tal que:
𝑃̅̂𝐼𝑇 (𝑣) Potência média estimada, com inserção da turbulência;
𝑃𝐼𝑇=0 (𝑣) Curva de potência ideal, com turbulência zero;
𝑓𝑛 (𝑣) Distribuição gaussiana do vento, com a inserção de IT.

(5)
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No caso deste trabalho, considerou-se a curva de potência com turbulência zero igual à curva de potência
especificada pelo fabricante. E, para inserção da turbulência na distribuição gaussiana do vento, 𝑓𝑛 (𝑣), substitui-se
o desvio padrão presente na fórmula da distribuição pelo produto de IT e 𝑣̅ , baseado de (1), resultando em (6).
(𝑣−𝑣̅)2
1
(−
2)
(6)
𝑓𝑛 (𝑣) =
𝑒 2(𝑣̅𝐼𝑇)
𝑣̅ 𝐼𝑇√𝜋
A Figura 4 (esquerda) ilustra o efeito da turbulência na distribuição gaussiana, considerando a velocidade média com
valor de 1 m/s e a Figura 4 (direita) exibe a influência da turbulência na alteração da curva de potência de um
aerogerador. Pode-se concluir que quanto maior for o valor de IT, maior vai ser o aumento da potência gerada em
baixas velocidades e menor o aumento da potência para velocidades maiores.

FIGURA 4 - Distribuição gaussiana alterando o valor de IT e influência da turbulência na modificação da curva
de potência.
Vale destacar que a curva de potência com turbulência foi obtida, baseado em [6], variando a velocidade média de
(6) a cada 0,5 m/s e calculando a potência média com turbulência para estes valores de velocidade. Posteriormente,
na Etapa 4 (de maneira idêntica a Etapa 2) efetua-se a regressão polinomial da curva de potência para os pontos de
potência média da curva de potência alterada.
3.3 Etapa 5
A Etapa 5 tem como objetivo utilizar os dados meteorológicos e obter a distribuição de Weibull de dois parâmetros
[15], sendo a mesma definida por (7).
𝑘 𝑣 𝑘−1 −( 𝑣)𝑘
(7)
𝑓(𝑣) = ( ) ( )
𝑒 𝑐
𝑐 𝑐
Sendo que:
k
Parâmetro de forma;
c
Parâmetro de escala (m/s);
v
Velocidade instantânea do vento (m/s).
Para estimar os parâmetros da distribuição de Weibull e obter o comportamento da distribuição da velocidade do
vento para o local, utilizou-se o Método dos Momentos [16], de acordo com (8).
𝜎𝑣 −1,091
𝑣̅
𝑘= ( )
e
𝑐=
(8)
1
𝑣̅
Γ(1 + )
𝑘
3.4 Etapa 6
O cálculo da estimativa de energia, por meio da potência média, foi obtido empregando a distribuição de energia do
local e a curva de potência especificada pelo fabricante [13], considerando a turbulência, como ilustrado em (9).
∞

𝑃̅̂ (𝑣) = ∫ 𝑃𝐼𝑇 (𝑣)𝑓(𝑣)𝑑𝑣

(9)

0

Sendo que:
𝑃̅̂ (𝑣)
Potência estimada média (W).
4.0 - ANÁLISE DOS RESULTADOS
A análise consiste em aplicar a metodologia descrita no artigo aos dados obtidos (velocidade e a direção do vento)
da estação meteorológica do IFSC no período compreendido entre os anos de 2009 a 2011 e a um aerogerador
comercial de eixo vertical, com rotor H-Darrieus de 1.000 W e velocidade média de 10 m/s.
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4.1 Etapa 1
O IFSC está localizado no centro de Florianópolis, próximo ao Morro da Cruz (altitude de 285 metros) e com diversas
residências em suas proximidades. O IFSC, a estação meteorológica (anemômetro com uma altura de 10 metros) e
as construções ao redor da estação estão ilustrados na Figura 5.

FIGURA 5 - Carta topográfica das proximidades do IFSC, estação meteorológica e arredores.
Com base nos dados do IFSC, calculou-se a IT em função da velocidade média, para períodos de 10 minutos e de
uma hora, de maneira similar a [8], ilustrados na Figura 6.

FIGURA 6 - Valores de IT para janelas de amostragem de 10 minutos e 1 hora.
Pode-se observar que na janela de amostragem de 10 minutos (direita), os maiores valores de IT encontram-se em
velocidades baixas, menores que a velocidade de partida do aerogerador considerado no trabalho (2 m/s), podendo
influenciar na modelagem da turbulência. Logo, para o estudo em questão, considerou-se a realização dos cálculos
pertinentes usando períodos de uma hora (esquerda). Ainda pode-se observar que a maior parte de ocorrência de
velocidade de vento possui intensidades baixas, inferiores a 3 m/s. Por outro lado, observa-se que no período de
2009 a 2011, as maiores ocorrências de IT foram na faixa de 0,15 a 0,30, sendo que aproximadamente 42,25% dos
dados de IT se encontram nesta faixa. Logo, a tendência da modelagem é ser influenciada principalmente por esta
faixa de valores.
Na Figura 7 estão apresentados os modelos MTN com os valores estabelecidos pela norma e os modelos com
parâmetros resultantes de regressão dos coeficientes (MLPTP, MTN MPAE e MTN MQE). Pode-se atentar que o
fato de utilizar erros distintos para o critério de escolha dos parâmetros do MTN, resulta em curvas e parâmetros
também distintos.

Modelos

MQE

MPAE (%)

MTN

0,4433

187,38

MLPTP

0,0123

31,05

MTN MPAE

0,0168

27,97

MTN MQE

0,0160

35,62

FIGURA 7 - Modelos propostos de IT aplicados e respectivos erros.

7
Conforme ilustrado na Figura 7, as curvas apresentam formatos diferentes, sendo que o modelo MLPTP descreve
melhor a turbulência entre valores de velocidade de 1 a 2 m/s e as adaptações do MTN reproduzem melhor a
turbulência para velocidades inferiores a 1 m/s. No caso de valores maiores de velocidade, a modelagem de MTN
utilizando o critério MPAE representa com mais exatidão os valores de IT calculados, comparado com os demais
métodos. Vale destacar que os valores dos parâmetros obtidos para cada ano (2009 a 2011) são muito próximos
quando analisados individualmente ou como um único período.
4.2 Etapa 2, 3 e 4
A Figura 8 (esquerda) apresenta a curva original do aerogerador e a curva obtida por meio de um polinômio de 14ª
ordem (MPAE de 3,24%), resultante da Etapa 2. Posteriormente à etapa de regressão, inseriu-se cada modelo de IT
na curva de potência. Para tanto, definiu-se cada nova curva de potência como um caso, sendo: Caso base (curva
original sem turbulência); Caso 1 (MTN segundo IEC); Caso 2 (MPLTP) e Caso 3 (MTN MPAE) e Caso 4 (MTN MQE),
calculando a potência média para passos de velocidade de 0,5 m/s. E, por fim, foi efetuada a regressão das potências
médias obtidas na Etapa 3, a fim de descrever as curvas para cada valor de velocidade em um polinômio de 14ª
ordem (curva com turbulência), apresentada na Figura 8 (direita). Nas figuras estão destacadas a faixa de velocidade
entre 2 e 6 m/s, visto que é a região de praticamente a totalidade dos dados de velocidade medidos pela estação do
IFSC.

FIGURA 8 - Curva Pxv original e com regressão e Pxv para os diversos casos com turbulência.
Na Figura 8 (direita) percebe-se que em diversas faixas de velocidade as curvas dos Casos 2, 3 e 4 estão
sobrepostas, significando que possuem valores de IT muito próximos nessa região. Para velocidades superiores a 8
m/s, nota-se uma diferença entre as curvas 2 e 3 devido aos formatos da mesma, podendo este aspecto ser
observado também na Figura 7. Por outro lado, a curva MTN original superestima valores de IT (Caso 1), resultando
em uma modificação na curva de potência inclusive em valores inferiores à velocidade de partida especificada pelo
fabricante. Comparando os Casos 3 e 4, ambos MTN com critérios diferentes de escolha, as curvas estão
sobrepostas possuindo valores muitos próximos.
De maneira geral, pode-se perceber que para velocidades baixas a turbulência provoca um aumento na geração de
energia do aerogerador e para velocidades mais altas, um decréscimo na geração. Adicionalmente, a curva com
MTN original apresenta maior discrepância em relação a curva original, isto devido a modelagem que superestima
os valores de IT. Já as demais modelagens apresentam resultados próximos à curva, para velocidades baixas, com
valores pouco superiores aos valores nominais da curva. E, para velocidades mais altas, a curva com IT se afasta da
curva original.
4.3 Etapa 5
Para efetuar a distribuição de Weibull, usou-se os dados de vento durante o período de 2009 a 2011, calculando os
parâmetros utilizando (8), obtendo k = 1,52 e c = 2,02. A Figura 9 apresenta a distribuição resultante.

FIGURA 9 - Distribuição de Weibull para os dados de vento, no período de 2009 a 2011, do IFSC.
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Pode-se observar que as velocidades com maior ocorrência estão abaixo da velocidade de partida do aerogerador,
2m/s, que irá influenciar na energia gerada pelo mesmo. Por outro lado, a ocorrência de velocidades acima de 6 m/s
é mínima comparada às velocidades mais baixas.
4.4 Etapa 6
Por fim, a partir da distribuição de Weibull e das curvas de potência modificadas, pode-se estimar a energia gerada
para um determinado período. A Tabela 2 ilustra os resultados obtidos para cada caso.
TABELA 2 - Valores estimados de energia no ano para cada caso.
Caso Base
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
169,18 kWh 263,13 kWh 190,08 kWh 186,38 kWh 198,85 kWh
Conforme exposto na Figura 8 (direita), a metodologia da modelagem da turbulência influencia diretamente na
produção de energia gerada pelo aerogerador. O Caso 1 apresenta o maior valor de geração de energia. Isto porque
este proporciona à curva de potência original, um acréscimo de potência em valores de velocidade de vento inferiores
a 7,5 m/s. Caso a predominância de ventos do local ocorresse para valores maiores que este, a tendência é que tal
modelo proporcionasse um decréscimo na energia gerada. O mesmo efeito pode ser observado nos demais modelos,
porém com menor intensidade. Este impacto é minimizado devido aos valores de IT serem menores para velocidades
do vento e, devido à maior proximidade aos valores reais de IT, a discrepância entre energia gerada para a curva
original e para curva considerando tais modelos é reduzida.
Por outro lado, observa-se os valores de energia estimada dos Casos 3 e 4, que apesar de usar a mesma modelagem,
possuem valores distintos. Isto porque o critério do erro para escolha dos parâmetros afeta o formato da curva de
turbulência e, consequentemente, a estimativa de produção de energia.
A modelagem apropriada da turbulência é um fator importante para estimativa de produção de energia, visto que
pode interferir na produção de energia, dependendo no nível de turbulência. Para casos em que o ambiente possui
níveis elevados de turbulência, a diferença entre energia gerada considerando e desconsiderando a turbulência pode
ser ainda mais acentuada, dependendo dos valores de IT vinculados à velocidade e devido ao formato característico
da curva de potência do aerogerador [3].
5.0 - CONCLUSÃO
Estudos relacionados com a modelagem da turbulência e sua influência na operação de pequenos aerogeradores
instalados em centros urbanos são escassos na literatura. Desta forma, o objetivo principal do artigo foi analisar a
influência da turbulência do vento na operação de um aerogerador situado em ambiente urbanizado e sujeito às
flutuações do vento. Neste sentido foram abordados os métodos propostos na literatura para a representação da
turbulência (MTN e MLPTP) na estimação da geração de um aerogerador. Pode-se perceber que, apesar de ser feito
para pequenos aerogeradores, o método MTN que possui valores pré-estabelecidos por norma, apresenta sua curva
distante dos pontos médios de IT, não representando de maneira aproximada o comportamento real da turbulência
no IFSC. No entanto, adaptando-se o método MTN, considerando os menores erros possíveis de MQE e MPAE,
pode-se concluir que a alteração dos parâmetros do método MTN fez com que a curva representasse com mais
precisão os valores de turbulência.
Destaca-se ainda que a turbulência é um espectro de pequenos vórtices de grande a pequena escala e que os
resultados obtidos na análise da turbulência ocorreram em médias horárias, diferente do intervalo recomendando
pela norma (10 min leitura de 1s). No entanto, pode-se concluir que foi possível observar padrões de turbulência
semelhantes e que os modelos de turbulência se ajustaram bem na escala de tempo de 1h.
Outro ponto que merece destaque é que a modelagem da turbulência pode influenciar de maneira significativa na
geração de energia por parte de um aerogerador. No sentido de quantificar esta influência na geração, selecionouse um aerogerador comercial com baixa potência, comumente encontrado para aquisição e instalação em
residências. No entanto, comparando a distribuição de Weibull para o local e as especificações do aerogerador,
constata-se que a turbina não foi apropriada para o local, possuindo velocidade de partida e nominal acima dos
valores de velocidade média do local. Por consequência, a geração de energia ocorreria apenas durante rajadas de
vento, que tendem a ter curta duração no local de medição.
Neste sentido, os autores ainda planejam analisar com mais exatidão o impacto que a turbulência ocasiona na
geração de energia de um gerador eólico, instalando um aerogerador de porte mais reduzido (mais condizente com
o local) ou utilizando dados reais de geração de aerogeradores instalados em outro local. Por fim, ressalta-se que
estudos acerca de pequenos aerogeradores são relevantes e podem incentivar a inserção dessa modalidade de
geração em diversas regiões do país, assim como, na complementariedade de recursos energéticos para o
consumidor.
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DETALLE DEL CONTENIDO
No Brasil, com o objetivo de proporcionar maior segurança ao fornecimento de energia e diversificar a matriz
energética, foram regulamentadas normas para a Geração Distribuída (GD). Estas normas brasileiras (REN
482/2012 e 687/2015) possibilitaram a inserção dos pequenos geradores (mini e micro GD) por parte dos
consumidores do país, surgindo diversas alternativas aos mesmos. Um ponto que merece destaque é que
essa geração de energia pelas unidades consumidoras está restrita a potência e ao tipo (fontes renováveis).
Em março de 2018, aproximadamente 36 mil unidades recebem a energia gerada por meio de mini ou micro
GD, totalizando a potência de aproximadamente 300 MW (sendo a maior parte de fonte solar). Por outro
lado, no Brasil, a geração de energia elétrica por aerogeradores de pequeno porte são incipientes, devido
ao custo e a dificuldade na previsão do vento em local urbanizado. Esses pequenos aerogeradores,
instalados em locais urbanizados, normalmente são no formato vertical e devem trabalhar com ventos
considerados turbulentos (alteração constante na direção e na velocidade). No entanto, nos últimos anos,
aumentaram-se estudos acerca desse tipo de geração, pela possibilidade de complementariedade ao
sistema fotovoltaico, assim como, pela facilidade na inserção em diversos locais. Neste sentido, o objetivo
principal do trabalho visa abordar os dados de vento disponíveis da estação meteorológica do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), que está situada no centro urbano
da cidade de Florianópolis/SC, observando suas características. E, posteriormente, obter uma estimativa
inicial acerca da geração de um pequeno aerogerador sujeito a presença de ventos de baixa intensidade e
de turbulência. Portanto, são analisados os dados meteorológicos presentes no local, a densidade de
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potência disponível no local, a área de varredura de uma turbina e a velocidade média do vento no local com
o intuito de analisar o processo de cálculo de geração e obter subsídios para melhoria deste cálculo.
Palavras-chave: Geração Distribuída (GD), aerogerador, área urbana, estimativa.
1

Introdução

No Brasil, a micro e mini Geração Distribuída (GD) vem apresentando um crescimento elevado desde
sua regulamentação, por meio da REN 482/2012 [1] da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). De
acordo com dados da ANEEL [2], o número de novas Unidades Consumidoras (UCs) instaladas com micro
e mini geração teve um aumento superior a 100%, comparando o quantitativo de 2016 com o de 2017. A
aprovação de [1] permitiu que UCs possam gerar sua própria energia elétrica, proporcionando a amortização
da tarifa de energia. Além disto, a inserção de geração pelo lado das UCs possibilita diminuir o carregamento
das linhas de transmissão e favorece a diversificação da matriz de energia elétrica brasileira.
Adicionalmente, os Governos Estaduais brasileiros, retirando alguns impostos sobre a circulação de
energia elétrica, tem tornado a instalação de geradores em UCs mais atrativo financeiramente. E, em
conjunto com os avanços tecnológicos em diversas fontes de geração nos últimos anos, o número de UCs
que possuem micro ou mini GD vem apresentando crescimento considerável, principalmente, das fontes
associadas à conversão de energia solar. Segundo os dados da ANEEL [2], somente no ano de 2017,
ocorreu a inserção de 13.370 micro ou mini GDs, totalizando 170.278,59 kW de potência instalada. No
entanto, percebe-se que este aumento é menos expressivo para as micro ou mini GD que utilizam energia
eólica, sendo que foram inseridas apenas 7 usinas neste período.
No sistema brasileiro existem 55 UCs com micro ou mini GD proveniente da energia cinética dos ventos,
sendo que o somatório das potências instaladas corresponde a 10.310,10 kW [2]. Estas UCs podem ser
separadas por faixas de potência instalada, de acordo com a Tabela 1 e, praticamente, 95% dos
aerogeradores possui potência inferior a 75 kW (destacados na mesma), sendo enquadrados como micro
GD. Adicionalmente, observa-se que a maior quantidade de instalações corresponde a faixa de 0 a 5 kW. A
Figura 1 ilustra onde se encontram as UCs com aerogeradores instalados no país.

Tabela 1. Faixa de potência dos aerogeradores instalados
em UCs.
Faixa (kW)
0a5
5 a 10
10 a 20
20 a 75
75 a 150
Maior que 150
Total

No de UCs
43
5
2
2
1
2
55

Potência total (kW)
110,30
29,30
26,50
44,00
100,00
10.000,00
10.310,10

Figura 1. Mapa brasileiro do número de UCs com
aerogeradores instalados.

Conforme pode ser visto na Figura 1, no estado de Santa Catarina (SC), existe apenas duas UCs com
aerogeradores instalados, totalizando uma potência instalada de 4,80 kW. A razão para este reduzido
número de aerogeradores é o baixo índice de ventos encontrados no estado [3], sendo que em diversas
localidades as velocidades são inferiores a 4,0 m/s (considerando a altura de 50 metros). Algumas exceções
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encontram-se em territórios pontuais, geralmente litorais, morros e serras. Por outro lado, o Brasil é um dos
países que possui as melhores características de vento para produção de energia no mundo. Atualmente,
ocupa a oitava posição em capacidade eólica acumulada no mundo e terminou o ano de 2017 na sexta
posição em nova capacidade eólica instalada, além de possuir uma das maiores médias mundiais de fator
de capacidade para o mesmo período [4].
Desta maneira, busca-se neste trabalho iniciar estudos para a implantação da geração eólica nas UCs
em regiões urbanas, como por exemplo em cima de edificações [5]. No entanto, o vento em ambientes
urbanizados e semi-urbanizados são caracterizados como turbulentos e com flutuações rápidas. Isto resulta
de diversos fatores incluindo a alta rugosidade superficial; a interação entre fluxos de vento e estruturas
complexas das construções no local; e as instabilidades atmosféricas causadas por fontes de calor locais
[6]. Estes fatores influenciam diretamente no design das turbinas a serem instaladas, em áreas com diversas
construções, sendo as turbinas de eixo vertical as apropriadas, já que independem da direção do vento [6].
Neste sentido, o objetivo principal deste artigo é estudar o comportamento dos dados de vento da
estação meteorológica do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), avaliando e estimando a inserção de
um pequeno aerogerador de eixo vertical na instituição. Portanto, este documento está divido da seguinte
maneira: na Seção 2 é apresentada a estação meteorológica do IFSC e os dados medidos pela mesma; na
Seção 3 está ilustrada a metodologia para estimativa da geração de energia elétrica de um aerogerador; e
por fim, os resultados obtidos e as principais considerações finais são abordadas na Seção 4 e 5.
2. Estação meteorológica e dados de vento
O IFSC é uma instituição federal pública de ensino, que atua na área da educação profissional, científica
e tecnológica, ofertando cursos nos mais diversos níveis [7]. A carta topográfica da região próxima a
localização do IFSC, que conta com o Morro da Cruz e diversas residências, está ilustrada na Figura 2. A
estação meteorológica do IFSC, ilustrada na Figura 3, mede diversos parâmetros meteorológicos, como
pressão atmosférica, umidade, temperatura, a direção e a velocidade do vento no local em um intervalo de
cinco minutos.

Figura 2. Carta topográfica das proximidades do IFSC.

Figura 3. Estação meteorológica (esq.) e vista de cima (dir.).

Como pode ser observado nas Figuras 2 e 3, estão dispostas diversas edificações e um morro próximo
à instituição, assim como outros obstáculos relativamente próximos ao local de medição (ginásios e
construções diversas). Esses obstáculos no IFSC possuem alturas superiores à altura do anemômetro da
estação (10 metros), o qual limitam a incidência do vento. Na Figura 4 estão ilustradas as medições da
estação meteorológica para cada parâmetro, no período de 24 horas do dia 01/01/2011.
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Figura 4. Exemplo de medições dos parâmetros.

Observa-se que ocorre pequenas variações nas magnitudes dos parâmetros de umidade, chuva,
temperatura e pressão atmosférica, enquanto que a velocidade e a direção do vento variam
consideravelmente. Estas variações na velocidade e na direção do vento caracterizam o mesmo como
turbulento, tornando inviável a instalação de um aerogerador de eixo horizontal no local, que depende da
direção constante do vento [5].
Neste trabalho, foram utilizados os dados da estação meteorológica referentes ao ano de 2011. De um
total de 105.120 medidas (feitas no período de cinco minutos, durante um ano) para cada parâmetro medido
pela estação, apenas cerca de 75,2% dos dados são aproveitáveis. Os histogramas de velocidade do vento
para cada mês estão apresentados na Figura 5.

Figura 5. Histograma de velocidade do vento para cada mês.

Na Figura 5 pode-se observar a disponibilidade de dados mensais da estação meteorológica, visto que,
a magnitude dos eixos são os mesmos para todos os meses. Nota-se que a inclinação da curva acumulativa
varia de acordo com os dados do mês, sendo que nos meses que possuem maior ocorrência de velocidades
baixas, a inclinação desta curva é mais acentuada. Nota-se ainda que todos os meses do ano apresentam
similaridades no comportamento do vento e com grandes ocorrências de baixas velocidades. Em relação a
velocidade média do vento, 𝑣𝑣̅ , observa-se 𝑣𝑣̅ baixas/nulas (abril e junho) e 𝑣𝑣̅ superior a 2,0 m/s (setembro e
outubro).
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3

Metodologia para o cálculo de geração aproximada do aerogerador

A metodologia aplicada no trabalho pode ser dividida em três etapas principais. A primeira etapa é a
coleta dos dados meteorológicos onde se pretende instalar o aerogerador, como temperatura (T), pressão
(p) e velocidade (v). De maneira paralela, na segunda etapa, obtém-se os dados da turbina, sendo que em
sua maioria são fornecidos pelo fabricante da máquina, como a velocidade de partida da máquina (vp), a
curva de potência gerada (Pg) em função da velocidade do vento (v), a área de varredura da turbina (A) e o
rendimento do gerador elétrico (η). E, por fim, a terceira etapa calcula a densidade de potência (Dp), a
potência disponível pelo vento nas pás da turbina (Pd), a potência instantânea gerada (Pg) e a energia gerada
no período (E).
3.1

Obtenção de dados meteorológicos

Nesta etapa, caso ocorra a impossibilidade de obter dados de estações meteorológicas, pode-se
obter dados médios a partir da utilização de mapas eólicos. No entanto, os mapas eólicos fornecem medidas
para alturas de 50 metros, o que determina a necessidade de transposição de dados. Neste sentido, podese transpor valores de velocidade de uma altura para outra [6], a partir de valores de referência, de acordo
com (1).
𝑧𝑧
Sendo que:
ln( )
𝑧𝑧0
v – Velocidade do vento para altura z;
(1)
𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑧𝑧
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
z – Altura em que se deseja obter v;
ln( 𝑧𝑧 )
0
v – Velocidade do vento para altura de referência;
ref

zref – Altura em que se possui a vref;
z0 – Comprimento de rugosidade 1 do local.

3.2 Coleta de dados da turbina
A turbina Darrieus (com pás retas) e suas principais características estão ilustradas na Figura 6. Por
intermédio da curva Pg x v é possível determinar a potência gerada para cada velocidade do vento, e com
os devidos cálculos, pode-se estipular parâmetros da máquina não expostos na curva, tal como o Coeficiente
de potência (Cp).

Velocidade inicial (m/s)
Velocidade nominal (m/s)
Velocidade de corte (m/s)
Área de varredura (m²)
Potência nominal (W)
Rendimento do gerador

2,0
10,0
13,5
5,6
1000
0,97

Figura 6. Turbina Darrieus com pás retas e suas características [8].

1

O comprimento de rugosidade é um parâmetro em que a velocidade do vento horizontal tem valor aproximadamente nulo.
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3.3

Energia gerada pela turbina

Para efetuar a estimativa de energia gerada pelo aerogerador, seguiu-se as etapas apresentadas no
fluxograma da Figura 7 [9]. Para calcular a energia gerada da turbina, foram utilizadas as equações (2)-(7),
em que ρ é a densidade do ar; R é a constante do gás e A é a área de varredura da turbina.
𝑝𝑝
𝑅𝑅 ∙ 𝑇𝑇
1
𝐷𝐷𝐷𝐷 = ∙ ρ ∙ 𝑣𝑣³
2
𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐴𝐴 ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷
ρ=

Figura 7. Fluxograma para cálculo das potências e energia.

4

(2)
(3)
(4)

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃

(5)

𝐸𝐸 = 𝑡𝑡 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃

(7)

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃

(6)

Resultados obtidos

Nos estudos efetuados foram utilizados os dados do ano de 2011 da estação meteorológica do IFSC e
algumas simplificações foram efetuadas, considerando o Cp da turbina igual a 0,35 e o rendimento do
gerador igual a 97% [10]. Inicialmente será apresentado o caso base, baseado no cálculo de geração de
energia baseado na 𝑣𝑣̅ e nos valores médios mensais de p e T. Posteriormente, alguns casos são explorados,
considerando a velocidade de partida (Caso 2), o cálculo de potência instantânea (Caso 3) e a altura de
instalação (Caso 4).
4.1 Caso base: estimativa de geração de energia aplicando 𝒗𝒗�

Neste cenário, considera-se 𝑣𝑣̅ para cada mês e calcula-se Pg e a E mensal (considerando apenas o
número de horas com medições de cada mês). A E total produzida no período foi de 35,33 kWh (em 6.587h).
Adicionalmente, foi considerado o melhor e pior cenário possível, de acordo com o desvio padrão positivo
(aumento de 400%) e negativo (decréscimo de 575%). A Figura 8 ilustra o resultado obtido para esse caso.

Figura 8. Energia gerada para o Caso base (esq.) e considerando os desvios padrões da 𝑣𝑣̅ (dir.).
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� e velocidade de partida
4.2 Caso 2: estimativa de geração de energia utilizando 𝒗𝒗

Neste caso, a 𝑣𝑣̅ considera apenas as velocidades do vento acima de vp, assim como, no cálculo da E
mensal, considera-se o quantitativo de horas em que v foi igual ou superior a vp. A E total produzida no
período foi de 74,20 kWh (em 2.702h), aproximadamente, 210% acima do Caso base.
4.3 Caso 3: estimativa de geração de energia utilizando potência instantânea e velocidade de partida
A Figura 9 apresenta o processo para cálculo da energia gerada em um mês, baseado no cálculo da
potência instantânea. A E total produzida no período foi de 103,56 kWh (em 2.702h), aproximadamente,
293% acima do Caso base.
4.4 Caso 4: estimativa de geração de energia para alturas distintas
Com a finalidade de verificar a influência da altura de instalação na E, calculou-se a energia gerada para
os casos anteriores, transpondo valores de velocidade para diferentes alturas (15 e 20 metros). Neste
sentido, aplicou-se (1) utilizando z0 igual a 3,0 metros [11]. A Tabela 2 ilustra o resultado da influência da
altura na energia estimada, para os casos abordados 2.
Tabela 2. Resultados da influência da altura nos casos.
Casos

E (kWh)

E15m (kWh)

E20m (kWh)

1

35,33

84,38

533,04

2

74,20

177,22

1.120,50

3

103,56

247,34

1.562,46

Figura 9. Fluxograma para o processo de cálculo de energia
mensal.

5

Conclusão

Em consonância com o elevado crescimento da GD, dos grandes parques eólicos e da micro e mini
geração no Brasil, este artigo propôs o estudo da estimativa de cálculo da energia gerada de pequenos
aerogeradores, que podem ser instalados no âmbito da micro GD. Esse tipo de instalação pode ocorrer em
diversos locais, em regiões litorâneas e/ou urbanas, como pode ser complementar à outras fontes de
geração. Ademais, ressalta-se que devido a poucas instalações de aerogeradores nas UCs, estudos
associados a esse tema podem acarretar na melhoria do cálculo da estimativa de geração eólica para baixos
ventos, assim como, despertar o interesse do tema na comunidade acadêmica.
2

Não foram considerados no cálculo os valores de velocidade que passariam a ser superiores a vp, após a correção. De outra maneira, foram considerados apenas os
dados do Caso 3, mas corrigidos por (1).
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O artigo apresenta os dados obtidos da estação meteorológica do IFSC e uma estimativa de geração
para um pequeno aerogerador, a ser instalado em área urbana, sujeito a ventos de baixas velocidades e
turbulentos. Adicionalmente, foram analisados pontos que podem influenciar na estimativa de geração, como
por exemplo a consideração da média dos dados de velocidade do vento, a velocidade de partida da turbina,
a altura da instalação e o cálculo da energia gerada para cada intervalo de medição. Comparando os casos
abordados, pode-se observar que rajadas de vento impactam significativamente na energia gerada (visto
que a potência do vento está relacionada ao cubo da velocidade do vento), assim como a elevação da altura
de instalação do aerogerador, pode resultar em acréscimos consideráveis de E (podendo até viabilizar um
projeto).
No entanto, pode-se perceber que o uso de simplificações, como Cp constante e o uso de 𝑣𝑣̅ ,
impossibilitam uma boa estimativa para o cálculo. Por outro lado, o cálculo da geração em cada intervalo de
tempo, utilizando a medida de v, aproxima-se da geração real, mas somente é possível no caso de ter todos
os dados de medição de vento. Para estudos posteriores, os autores pretendem considerar na estimativa
de geração, a distribuição de velocidade do local, a curva de potência da turbina (Cp variável) e a altura de
instalação.
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DETALLE DEL CONTENIDO
Resumo. A inserção de fontes renováveis, principalmente de pequenos geradores, na matriz enérgica
brasileira, teve um crescimento considerável nos últimos anos. Esse crescimento se deve a diversos fatores,
como o desenvolvimento tecnológico, a redução dos custos de equipamentos, assim como, aos programas
de incentivos governamentais. As principais prerrogativas para os incentivos na utilização de pequenas
unidades de Geração Distribuída (GD) são: redução dos impactos socioambientais, diversificação da matriz
energética brasileira e a postergação da expansão do sistema de geração e transmissão. No Brasil, em
2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), responsável por regular e fiscalizar o setor elétrico
brasileiro, estabeleceu as condições gerais de acesso ao sistema de distribuição de energia das pequenas
unidades geradores (micro e mini GD), por meio da Resolução Normativa (RN) n° 482, que foi revista,
posteriormente em 2015, pela RN n° 687. Neste sentido, a partir da publicação das RNs, tornou-se possível
a instalação de micro e minigeração de energia elétrica, especialmente de fontes renováveis, junto às
unidades consumidoras (UCs), além ainda, possibilitarem a compensação de energia quando haver
excedente e arranjos de compartilhamento de energia gerada (autoconsumo, múltiplas UCs e geração
compartilhada), tendo suas características e peculiaridades. Neste sentido, o objetivo principal deste
trabalho é apresentar a regulamentação e legislação brasileira existente sobre micro e mini GD e realizar
um
levantamento
de
dados
e
perspectivas
de
crescimento
desse
modelo
no
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Brasil após as RNs. O trabalho será baseado em uma análise comparativa dos dados obtidos por meio de
pesquisas bibliográficas e de informações disponíveis na ANEEL e outras instituições brasileiras do setor.
Palavras-chave: Geração Distribuída (GD), mini e micro GD, modelos de compartilhamento, sistema de
compensação, levantamento.
1. INTRODUÇÃO
A Geração Distribuída (GD) se caracteriza por fontes de geração conectadas no sistema de distribuição,
ou seja, próxima ou junto ao ponto de consumo de energia elétrica [1]. A inserção da GD na matriz elétrica
brasileira, possibilita a redução dos impactos socioambientais, a diversidade do sistema e também o possível
postergamento da expansão do sistema elétrico.
No Brasil, em termos legais, a GD é defina pela Lei n° 5.163/04 [2], como a produção de energia elétrica
proveniente de empreendimentos de permissionários, agentes concessionários ou autorizados, conectados
diretamente no sistema elétrico de distribuição do comprador. Sendo exceções hidrelétricas com capacidade
instalada superior a 30 MW e as termelétricas, inclusive cogeração, com eficiência energética inferior a 75%.
As termelétricas de biomassa não são limitadas por esse percentual.
Em relação aos pequenos empreendimentos de GD, o Governo Brasileiro vem apresentando diversas
medidas regulamentais de incentivo, para ampliar e difundir a GD dentro da matriz energética do pais. Neste
sentido, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), responsável por regular e fiscalizar o setor elétrico,
em 2012, publicou a resolução normativa (RN) n° 482 [3] que define as diretrizes para o acesso ao sistema
de distribuição de energia para pequenos geradores (mini e micro GD) e define o sistema de compensação
de energia elétrica.
Atualmente, no país existe diversos modelos de compartilhamento de energia no âmbito da mini e micro
GD. Neste sentido, o objetivo principal deste artigo é ilustrar o estado atual da regulamentação de mini e
micro GD no Brasil, assim como, efetuar um levantamento dos empreendimentos existentes.
O artigo está dividido da seguinte maneira: na Seção 2 é apresentada as RNs vigentes do Brasil para
mini e micro GD; os possíveis modelos de compartilhamento de energia são abordados na Seção 3; na
Seção 4 é apresentado o levantamento efetuado dos empreendimentos de mini e micro GD; e, por fim, as
considerações finais e as perspectivas de crescimento são abordadas na Seção 5.
2. RNs PARA MINI E MICRO GD
A mini e micro GD é caracterizada pela instalação de uma unidade geradora (fonte renovável ou
cogeração qualificada com potência limitada) junto a Unidade Consumidora (UC) [3].
A diferenciação entre mini e micro GD é devido a sua capacidade de geração, sendo: micro GD, uma
central geradora com potência instalada inferior ou igual a 75kW; e, mini GD, uma central geradora com
potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW (fontes hídricas) ou menor ou igual a 5 MW
(cogeração qualificada ou para as demais fontes renováveis).
Posteriormente a RN n° 482 [3], em 2015, foi publicada a RN n° 687 [4], com diversas alterações. Os
principais pontos de alteração entre as RNs estão associados a ampliação do limite de potência para
enquadramento do sistema, a criação de modelos de compartilhamento de energia, a alteração dos prazos
de validade dos créditos de energia, entre outros. A Tab. 1 ilustra as principais alterações entre as RNs.

Principais pontos
Micro GD
Mini GD

Tabela 1 – Principais alterações nas RNs.
RN n°482/2012 [3]
RN n° 687/2015 [4]
P ≤ 100 kW
P ≤ 75 kW
100 kW < P ≤ 1 MW
75 kW < P ≤ 5 MW (fontes hídricas)
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75 kW <P≤ 5 MW (demais fontes)
Modelos de
compartilhamento
de energia
Validade dos
créditos de energia
Custos do sistema
de medição

Nas mesma UC que gerou e/ou nas
UCs de mesmo proprietário

Junto a carga; Autoconsumo remoto;
Múltiplas UCs; e Geração compartilhada

36 meses

60 meses

Responsabilidade do interessado

Micro GD: reponsabilidade da
distribuidora de energia;
Mini GD e geração compartilhada:
reponsabilidade do interessado

Conforme pode ser observado, a RN n° 687 [4] possibilitou diversos benefícios e incentivos à UC. Outro
ponto que merece destaque é a adesão dos estados brasileiros ao convênio de isenção do Imposto sobre
Circulação de Mercadoria (ICMS) no intuito de incentivar e viabilizar esses empreendimentos [5].
Ressalta-se ainda que todos os empreendimentos enquadrados na RN devem ser cadastrados como
UC (podendo ou não existir consumo de energia elétrica, mas haverá a cobrança da taxa de disponibilidade
do sistema de distribuição), é vedado qualquer tipo de comercialização de energia desses empreendimentos
em reais por energia produzida (R$/kWh), e todo empreendimento deve ingressar no sistema de
compensação.
O sistema de compensação tem como objetivo regular uma troca de energia entre a distribuidora de
energia e a UC que possui o sistema de geração [6]. Dessa forma, a energia excedente gerada por uma UC
é absorvida e utilizada de forma gratuita pela concessionaria local e, posteriormente, a UC recebe créditos
de energia para uso futuro. Os créditos são dados em potência ativa, sendo assim, não sofrem qualquer
desconto/alteração devido a reajustes tarifários.
3. MODELOS DE COMPARTILHAMENTO
Os quatros possíveis modelos de compartilhamento de energia (Junto a carga, Autoconsumo remoto,
Múltiplas UCs e Geração compartilhada), previstos em [4], estão ilustrados na Fig. 1.

Figura 1 - Modelos de compartilhamento de créditos de energia [7].
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Pode-se observar que em todos os modelos de compartilhamento os integrantes devem estar
vinculados a mesma rede de distribuição.
3.1. GERAÇÃO JUNTO A CARGA
O modelo denominado de geração junto a carga é o modelo mais simples e, atualmente, é o que possui
mais adeptos. Neste modelo, a instalação do sistema gerador é na própria UC, onde se utiliza da geração e
dos créditos gerados.
3.2. AUTOCONSUMO REMOTO
O modelo denominado de autoconsumo remoto possibilita o compartilhamento de créditos de energia
entre UCs de mesmo proprietário, podendo ser de natureza física ou jurídica (incluindo neste caso matriz e
filiais). Esse modelo é indicado quando a UC, com sistema de geração, está situada em um local distinto
das demais UCs que utilizam os créditos de energia gerada.
3.3. MÚLTIPLAS UCs
O modelo denominado de múltiplas UCs é a instalação de um sistema de mini ou micro GD em
condomínio vertical ou horizontal, em área contiguas, onde existam UCs independentes e com instalações
de uso comum constituindo outra UC distinta (condomínio). O sistema de geração deverá ser conectado ao
sistema de distribuição que constitui o condomínio e o mesmo será responsável por determinar o percentual
de créditos de energia de cada participante do empreendimento.
3.4. GERAÇÃO COMPARTILHADA
Por fim, o quarto modelo de compartilhamento denominado de geração compartilhada possui
características análogas ao modelo de autoconsumo remoto. No entanto, o modelo de geração
compartilhada possibilita a união de UCs de naturezas diferentes, pessoas jurídicas e físicas e de
proprietários diferentes. Neste sentido, o instrumento jurídico previsto na RN [4] para reunião dessas
pessoas/UCs é a formação de uma cooperativa ou consórcio [7].
4. LEVANTAMENTO DA MINI E MICRO GD
Os dados apresentados foram levantados do Sistema de Registro de Geração Distribuída (SISGD) da
ANEEL, atualizado pelas Concessionárias ou Permissionárias de Distribuição de energia [8]. No Brasil,
existe 29.547 UCs com geração, totalizando uma potência instalada de 349.179,89 kW. A Tab. 2 mostra
esse quantitativo divido entre as duas classes de potência instalada, mini e micro GD.
Tabela 2 – Número de conexões e capacidade instalada das mini e micro GDs [8].
N°
Potência total
Tipo
conexões
(kW)
Micro GD
29.232
219.919,09
Mini GD
315
129.259,93
Pode-se observar o reduzido quantitativo de conexões de mini GD quando comparado com o
quantitativo de micro GD instalada. Por outro lado, observando a potência instalada desses
empreendimentos, as mini GDs representam 37,02% do total.
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A distribuição desses empreendimentos em relação a sua fonte primaria de energia está ilustrada na
Tab. 3.
Tabela 3 – Distribuição dos empreendimentos pelo tipo de fonte primária [8].
Potência total
Quantidade
(kW)
Hidráulica
46
43.347,98
Eólica
55
10.310,10
Fotovoltaica
29.356
270.678,86
Térmica
90
24.842,08
Observa-se pela Tab. 3 que há uma predominância no sistema de geradores fotovoltaicos, seguido por
processos térmicos (cogeração ou biomassa), geradores eólicos e pequenas centrais hidrelétricas (potência
instalada até 3 MW [3-4]). Essa grande quantidade de sistemas fotovoltaicos pode ser explicada pela
redução dos custos de aquisição e pelas linhas de créditos específicas desse sistema nos últimos anos, pela
modularidade e pela rápida instalação.
A Fig. 2 ilustra a distribuição dos empreendimentos de geração nas principais regiões do Brasil.

Figura 2 - Distribuição das UCs com geração por região.
Pode-se observar na Fig. 2 algumas peculiaridades do país, das regiões e dos estados brasileiros. Em
relação a quantidade de conexões por região, observa-se que a região com maior número de conexões é a
região Sudeste do Brasil (quase 50% do total), seguida pela região Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.
Essa concentração na região Sudeste-Sul pode ser explicada pelo poder aquisitivo da população das
regiões, apesar das condições para geração fotovoltaica, serem superiores na região Nordeste do pais [9].
Outro fato interessante que ser observado, é a concentração dos empreendimentos com características
térmicas (biomassa e cogeração), que está localizada principalmente na região Sudeste e Sul, devido à
presença industrial e da agroindústria. Ainda na região Sudeste, especificadamente no estado de Minas
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Gerais, devido a região propícia e a uma importante bacia hidrográfica do pais, diversas construções
hidrelétricas são cadastradas. Por outro lado, a região Nordeste, dispara em relação aos empreendimentos
eólicos, devido ao seu grande potencial eólico.
A Fig. 3 ilustra a separação desses empreendimentos pelos modelos de compartilhamento de créditos
descritos em [4], com os números de conexões e de UCs que recebem créditos de energia, assim como a
potência instalada total em cada modelo.
237.921,95

N° de conexões
N° de UC's que recebem os créditos
Potência Instalada (kW)
93.113,43

26.831 26.831
Geração junto a carga

2.632

14.512

Autoconsumo remoto

83

612

16.306,09

Geração compartilhada

1

5

5

Multiplas UCs

Figura 3 - Dados relacionados aos modelos de compartilhamento de créditos de energia [8].
Na Fig. 3 pode-se constatar que, aproximadamente, 91% do número de conexões são do modelo de
geração junto a carga. Em relação aos outros modelos, o autoconsumo remoto possui o segundo maior
número de conexões, seguido por geração compartilhada, e por último o modelo de múltiplas UCs, que
possui apenas 1 empreendimento. Comparativamente ao estudo apresentado em [7], pode-se observar que
o quantitativo de empreendimentos do modelo de geração compartilhada praticamente dobrou no último
ano.
Por fim, a ANEEL no final do ano 2015 realizou um estudo no horizonte de 2024 para consumidores
com sistemas de geração fotovoltaicos enquadrado na RN, e em 2017 atualizou o mesmo estudo [10]. A
Fig. 4 traz essas projeções confrontadas com os valores reais nos períodos de 2016, 2017 e 2018.
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Figura 4 - Projeção da potência instalada de micro GD fotovoltaica.
Pode-se observar que as projeções ilustram um alto crescimento para as micro GDs, por mais que sejam
distintas. E, por outro lado, observa-se que as instalações de micro GD estão ocorrendo de forma
intermediária às projeções da Fig. 4.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo teve como objetivo apresentar a regulamentação brasileira existente sobre mini e micro GD e
efetuar um levantamento dos empreendimentos existentes. Como pode ser observado, atualmente os
empreendimentos de mini ou micro GD estão distribuídos em todos os estados brasileiros.
Devido as políticas de incentivos governamentais, a redução dos custos de implantação do sistema, o
aumento da tarifa de energia e a facilidade de acesso ao crédito, criam as oportunidades propícias para o
crescimento da mini e micro GD no país. Aliado as possibilidades diversas dos modelos de
compartilhamento, opções diversas estão sendo incorporadas no sistema elétrico e a sociedade brasileira.
Neste sentido, toda a população pode ter uma geração associada à sua UC sem necessariamente ter que
instalar o sistema de geração em sua propriedade (evitando custos de implantação do sistema e possíveis
problemas de manutenção, condições favoráveis, entre outros).
Desta forma, destaca-se o modelo de compartilhamento de geração compartilhada, que possibilita além
do atendimento do consumo um modelo de negócio bastante interessante e promissor. Incorporando
agentes, investidores, intermediários aos empreendimentos e serviços. Acredita-se que esse modelo
proporcionará diversos nichos de mercados, em que as pessoas poderão alugar suas propriedades ou
telhados especificadamente para a geração de energia ou simplesmente para investir como geradores para
atender consumidores (comprando lotes e arrendando os mesmos).
Os autores pretendem aprofundar nos estudos relacionados aos modelos de compartilhamento,
principalmente ao modelo de geração compartilhada, elaborando estudos que possam transparecer o
modelo de negócio e as possibilidades diversas para sociedade como um todo.
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