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Introdução
O cenário atual e global no que tange as fontes
energéticas, impõe alternativas para suprir esta
demanda. Neste cenário não basta apenas pensar
em substituição de fontes de energia, mas também
garantir a continuidade da mesma, evitando
possíveis rupturas no fornecimento energético.
(CARVALHO, 2003). No caso específico do Brasil,
considera-se que o mesmo tem um alto potencial de
geração de energia eólica, estando ainda em fase
embrionária de exploração (BRASIL, 2013).
Esta pesquisa tem por objetivo a modelagem
da função probabilidade de velocidade de vento em
Salvador, Bahia, aplicando o modelo registrado em
dados de lei de potência bilinear desta mesma
velocidade, para estimar os potenciais geradores
locais de energia eólica.

Métodos e Resultados Parciais
Foi utilizada uma metodologia lastreada na
revisão de literatura sobre as temáticas envolvidas
nos descritores, ou palavras chave, elencadas no
resumo do trabalho, classificadas como de cunho
documental, histórico e quantitativo. Portanto, foram
utilizadas a pesquisa bibliográfica atualizada,
acompanhada dos dados coletados na estação
meteorológica denominada de Vantage Pro2. (6152,
6153), sem fio, e localizada na Latitude de -12° 58'
16'' e Longitude -38° 30' 39'', com uma altura média
de
8
metros
e
sensores
localizados,
aproximadamente, a 40 metros do nível do mar.
Tais sensores estão situados no SENAI CIMATEC,
na cidade de Salvador (BA). O método utilizado foi o
Destrended Flutuação Analysis (DFA), com fins de
determinação da persistência da série como fator de
relevância para a viabilidade da respectiva
instalação local dos geradores eólicos.
As características do processo de geração de

energia eólica estão diretamente relacionadas com
as características do regime intermitente do vento
local, sua velocidade, continuidade e potência
refletida na transmissão de momento linear na sua
passagem pelas pás do respectivo gerador
(OLAOFE; FOLLY, 2013).
Considera-se também que, para geração de
energia elétrica na matriz elólica, deva-se avaliar o
potencial energético disponível na localidade de
geração, bem como nos sistemas eólicos, uma vez
que este potencial é calculado por meio da
distribuição estatística de uma série histórica de
dados de velocidade dos ventos (AMÊNDOLA,
2007).
Na atualidade, a maioria das pesquisas que
tratam da potência dos ventos, concentram-se no
problema do ajuste de distribuições estatísticas aos
dados históricos de suas velocidades no local de
ajustes (JUSTUS; MIKHAIL, 1976).
Figura 1: Curva de potência de um gerador eólico.

Fonte: (SILVA; ALVES; CAVALCANTI, 2002)
A Figura 1 mostra uma curva que descreve o
fornecimento de uma potência gerada para cada
velocidade de vento, de forma que a geração total
de energia elétrica pode ser estimada pela da
equação
(GASCH;
TWELE,
2002)
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onde T é o período total de tempo considerado na
avaliação, Pi, a potência fornecida indicada na curva
de potência da instalação para a classe de
velocidade do vento vi, e fi é a frequência de
ocorrência da velocidade vi indicada na série
estatística respectiva (VAREJÃO-SILVA, 2001).
Uma das funções de distribuição utilizadas
frequentemente para descrever o histograma de
frequências de velocidades de vento é denominada
distribuição de Rayleigh (GASCH; TWELE, 2002),
que é definida por:
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Pode-se observar que:
Figura 2: Distribuição de Weibull

Fonte: registro do próprio autor.
Verifica-se a velocidade como único parâmetro
para a definição da função de distribuição, o que
possibilita boas previsões para locais de forte
velocidade de ventos.
A quantidade de energia que o vento transfere
em cada segundo para o rotor da turbina eólica
pode ser descrita pelas equações:

1
3
PV = σE (V 3 ) ; E (V 3 ) = c 3Γ(1 + ) .
2
k

Além da análise das distribuições de Rayleigh e
de Weibull, registra-se também análise de flutuação
destendenciada (Destrended Flutuação Analysis DFA), que é um método originário do
aperfeiçoamento do método denominado Fluctuation
Analysis (FA) e permite a eliminação da tendência
da série temporal em diferentes escalas, analisando
flutuações intrínsecas dos dados (MORET et al.,
2010).
As pesquisas preliminares com os dados da
estação experimental do SENAI CIMATEC nos
possibilitou uma análise com ajuste dos valores
extremos locais da velocidade do vento da série,
indicando leis de potências em cada classe linear,
de modo que o coeficiente de escala global, em um
primeiro momento (ajuste em cor vermelha), ficou
no intervalo entre 0,5 e 1, (=0,82±0,02), e em outra
faixa de análise (em azul), (=0,37±0,01), indicando

que existe uma correlação de longo alcance
persistente com e sem ruído. (PENG, 1994). Além
disto a correlação de longo alcance em ambos os
regimes lineares detectados para velocidade e
frequência dos ventos nos permite concluir que
existe lei de potência em ambos os regimes de
forma bi-linear:

y=

α1 x + β1
1+ e

( p ( x − x o ))

+

α 2x + β 2
1 + e − ( p ( x − xo )

sendo x0 o ponto de transição entre regimes
(crossover), e p o parâmetro de suavidade da
transição de um regime para o outro, de forma que o
melhor conjunto dos parâmetros deste modelo pode
ser obtido através de método de mínimos quadrados
não linear, utilizando o algoritmo de LevenbergMarquardt (BECK, TEBOULLE, 2007).

Conclusões
De forma geral, mesmo com análise clássica
que utiliza as modelagens de Rayleigh e de Weibull,
fica evidente uma forte correlação entre a
bilinearidade detectada e os períodos de alternância
do fluxo das marés locais. Isto decorre do fato de
estar localizado em região costeira, com brisas
persistentes em temporalidades diferentes em
função do movimento de marés, onde se deve
considerar o fato de que a intensidade da brisa
marítima depende de um conjunto de fatores
(MOREIRA; TIRABASSI, 2004).
Portanto, grosso modo, pode-se afirmar que a
modelagem híbrida com as distribuições clássicas
de Rayleigh e de Weibull possibilita planificar
estimativas de potências eólicas geradas, ao tempo
em que as correlações bilineares detectadas na
localidade de estudo proporcionam uma sequência
de dados correlacionados em uma série temporal da
velocidade do vento com o método DFA, no sentido
de indicar períodos de pertinência com intervalos de
maximização e minimização no processo de
geração de energia eólica nas flutuações temporais
da série.
Para
trabalhos
futuros
sugere-se
o
aprimoramento desta modelagem com o uso de
filtros MOS para atenuar os ajustes do processo e o
uso de redes neurais para prover novos resultados
para o comportamento das séries temporais
associadas.
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