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RESUMO 

 

 

Neste relatório técnico se apresenta uma análise quantitativa e abrangente da 

complementaridade hidroeólica no território brasileiro. Procurou-se estabelecer uma 

base para o planejamento do sistema hidrotermoeólico visando, por exemplo, 

identificar o potencial de deslocamento das fontes térmicas pela fonte eólica em 

períodos de baixa hidraulicidade. O presente relatório se insere no contexto do 

projeto estratégico ANEEL 001/2008 (Modelo PHOENIX), alternativa para despacho 

hidrotérmico, atualizado com a inserção de fontes alternativas de energia. 

A complementaridade hidroeólica foi identificada no início do uso da energia eólica 

no Brasil, mas predominam trabalhos sobre as regiões Nordeste e Sudeste e 

limitados à avaliação qualitativa da complementaridade. O presente estudo, 

portanto, preenche uma lacuna importante ao apresentar análise quantitativa para a 

complementaridade hidroeólica em todo o território nacional. Neste trabalho a 

complementaridade foi avaliada com o cálculo da correlação entre as médias de 

vazão e de velocidade de vento, obtidas de séries históricas do Operador Nacional 

do Sistema (ONS) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Foram usados 

os coeficientes de correlação de Pearson e de Spearman, e os resultados são 

apresentados em mapas de complementaridade hidroeólica do território brasileiro, 

dividido em células de Voronoi associadas às estações meteorológicas (EMs). 

A complementaridade, associada a valores negativos dos coeficientes de correlação 

sazonal entre vazão e velocidade de vento, é maior na região Nordeste, 

notadamente na região das grandes usinas do Rio São Francisco, conforme 

esperado a partir da literatura disponível. Por outro lado, a região Sul apresenta forte 

correlação positiva, indicando que a baixa hidraulicidade e menores velocidades dos 

ventos ocorrem na mesma época do ano. Outras correlações foram avaliadas 

visando demonstrar a aplicabilidade do método ao planejamento elétrico, tais como 

correlação hidroeólica entre usinas hidrelétricas (UHE) e eólicas (UEE) localizadas 

em regiões diferentes. Também foram analisadas as correlações hidráulica e eólica. 

O potencial eólico foi associado à velocidade média em cada estação meteorológica. 

Apesar das limitações dos dados, especialmente o pequeno número de valores 

medidos e a baixa altura dos anemômetros, o potencial obtido é coerente com 

simulações realizadas com modelos sofisticados e dados mais precisos. Os dados 

do INMET são adequados ao planejamento energético, uma vez que as estações 

analisadas se espalham por todo o território nacional e os dados se estendem por 

décadas de medição. A distribuição de Weibull dos ventos em todo o território 

nacional também foi avaliada, complementando o estudo. 

 

Palavras-Chave: Complementaridade hidroeólica, Planejamento da operação, 

Energia eólica.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O tema da complementaridade hidroeólica se insere no contexto do trabalho 

de pós-doutorado realizado pelo autor no Departamento de Hidráulica e 

Saneamento da Universidade Federal do Paraná, DHS/UFPR. 

 Nas próximas seções se apresentam o contexto da pesquisa e uma breve 

análise de artigos de outros autores relacionados com a complementaridade entre 

as fontes hídrica e eólica. 

 

 

1.1. CONTEXTO: MODELO PHOENIX E AS FONTES ALTERNATIVAS 

 

 O modelo PHOENIX, projeto desenvolvido pela parceria entre UFPR e 

Institutos Lactec com apoio da COPEL e de outras concessionárias (Bessa, et al., 

2013), foi proposto como alternativa ao modelo NEWAVE, utilizado pelos agentes do 

Setor Elétrico Brasileiro (SEB) para a otimização do despacho hidrotérmico. O 

modelo PHOENIX se diferencia por se aplicar a usinas individualizadas e ser não 

linear, multiobjetivo, estocástico e capaz de verificar as restrições elétricas. Os 

resultados obtidos pela equipe do projeto PHOENIX demonstraram a capacidade 

superior de otimização sem aumento de custos de computação. 

 Uma vez finalizado o projeto de desenvolvimento do modelo PHOENIX, a 

equipe passou a considerar as oportunidades de evolução do modelo. Entre estas 

oportunidades encontra-se a introdução de outras fontes de energia no processo de 

otimização do despacho hidrotérmico, cujo impacto pode ser o de deslocar as usinas 

termelétricas. Em particular, considerou-se a introdução da fonte eólica no modelo, 

tendo em vista a crescente participação desta fonte no SEB. 

 Neste contexto, o autor iniciou estágio de pós-doutorado no DHS/UFPR com 

os objetivos de: 

 Identificar os parâmetros para construção dos modelos matemáticos para as 

fontes alternativas. 

 Contribuir na elaboração dos modelos matemáticos associados à utilização 

energética das diferentes fontes alternativas. 
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 Participar da elaboração de sub-rotinas para implementação dos modelos 

matemáticos das fontes alternativas no modelo PHOENIX. 

 Analisar o impacto das diferentes fontes alternativas de energia no preço final 

da energia elétrica, no âmbito do SEB. 

 Avaliar a estratégia ótima de operação do setor levando em conta a operação 

das fontes alternativas de energia. 

 

 Durante a avaliação da fonte eólica para introdução no modelo PHOENIX, 

verificou-se que a complementaridade hidroeólica é um aspecto importante para o 

planejamento da operação do SEB.  

 A complementaridade hidroeólica foi apresentada na literatura especializada 

como uma das vantagens da energia eólica, uma vez que períodos de seca 

coincidem com maiores velocidades médias de vento. No entanto, ainda não foi 

realizado um estudo abrangente da complementaridade hidroeólica no Brasil. 

 No contexto do presente estudo utilizam-se as seguintes definições: 

 

 Complementaridade temporal: ocorre quando as fontes se complementam 

ao longo de um período de tempo, ou seja, quando a disponibilidade de uma 

fonte é grande enquanto a da outra fonte é pequena, complementando a 

oferta global de energia. A complementaridade hidroeólica foi analisada a 

partir das médias diárias, mensais e anuais de vazão e velocidade do vento, 

mas a principal correlação foi obtida para as médias mensais em todo o 

período de análise, razão pela qual neste relatório a ênfase se dá sobre a 

complementaridade sazonal. Nos casos em que as fontes apresentam 

comportamento inverso à complementaridade usou-se o termo similaridade. 

 

 Complementaridade espacial: ocorre quando o potencial das diferentes 

fontes se dá em níveis muito diferentes em parcelas do território considerado. 

Por exemplo: na bacia hidrográfica Atlântico NE o potencial da fonte eólica é 

grande, mas o potencial hidráulico é baixo e, portanto, estas fontes se 

complementam espacialmente na região. 
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1.2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Buscou-se levantar o conhecimento disponível sobre complementaridade 

hidroeólica no Brasil e em outros países, bem como identificar as ferramentas 

propostas por diferentes autores para análise da complementaridade hidroeólica, 

para comparação com a metodologia proposta neste relatório. 

 Os primeiros artigos a avaliar a complementaridade sazonal entre as fontes 

eólica e hidráulica no Brasil foram publicados entre 1999 e 2001 (Rocha, et al., 1999; 

Amarante, et al., 2001a). No artigo de 2001 os autores focalizaram a simulação da 

geração eólica a partir de dados anemométricos em duas áreas de estudo: na costa 

cearense e em Palmas, no Paraná. A simulação no Ceará se baseou em 

aerogeradores da classe 500-600 kW, com eficiência global da usina de 90% e 

disponibilidade de 95%; os dados anemométricos foram levantados entre 1993 e 

1995. No Paraná, fez-se um ajuste de correlação dos dados anemométricos de 

Palmas com a estação meteorológica (EM) de Clevelândia (dados de 1972 a 1993), 

distante 50 km de Palmas. Os resultados são curvas simuladas de geração de 

energia eólica, comparadas com a geração hidrelétrica das regiões NE (UHE 

Sobradinho), SE, S e N (UHE Tucuruí). 

 A correlação foi avaliada graficamente, por meio da comparação de máximos 

e mínimos de geração,1 indicando complementaridade sazonal entre a fonte eólica 

no Ceará e em Palmas com a fonte hidráulica nas regiões NE, SE e N, e 

similaridade com as usinas hidrelétricas da região Sul. Para a UEE Palmas e UHEs 

da região SE, os autores determinaram correlação igual a -0,480, demonstrando a 

complementaridade entre as fontes neste caso. A variabilidade das fontes eólica e 

hidráulica foi avaliada pela razão entre desvio padrão e energia média gerada 

(/E), com dados de geração simulados (para fonte eólica) e levantados (para 

fonte hidráulica) no período de 1983 a 1994. Os autores encontraram /E  0,113 

para UEE Palmas e /E  0,840 para a UHE Segredo, mostrando que o regime de 

vento variou menos que a vazão de usina próxima no período considerado. 

 Em recente estudo realizado na Universidade de São Paulo (Ricosti & Sauer, 

2013), a complementaridade sazonal hidroeólica foi analisada visando ao 

deslocamento das fontes nuclear, gás natural e carvão, por meio da análise 

                                            
1
 Na seção 2.1 apresentam-se exemplos de avaliação gráfica da complementaridade hidroeólica. 
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multianual das fontes. O regime de vento, u(t), foi simulado a partir de dados da 

agência americana NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) para 

dez localidades da região NE, e a energia eólica foi calculada com a integral de u3(t) 

no período de análise. Os dados de médias mensais de energia hidráulica e eólica 

foram normalizados pela média histórica e inseridos em gráficos E(t) no período 

entre 1948 e 2010. A complementaridade anual foi verificada graficamente, pela 

alternância entre picos das duas fontes. Os resultados de complementaridade 

hidroeólica foram aplicados na avaliação da capacidade da fonte eólica de deslocar 

as fontes térmicas, resultando numa estratégia de contratação baseada na curva de 

aprendizado da energia eólica no Brasil. A estratégia proposta se baseia na 

contratação de um pacote de fornecimento, que inclui a gradual nacionalização da 

cadeia de produção, ao invés de apenas contratar unidades de geração eólica. 

 A complementaridade hidroeólica no estado de Minas Gerais foi apontada 

como uma solução para a baixa vazão nos períodos de seca (Filho, et al., 2013). Os 

autores utilizaram dados hidrológicos de 2012 para os rios Araguari e Grande e o 

potencial eolielétrico foi calculado com dados do atlas eólico de Minas Gerais, 

obtidos com modelo numérico da camada-limite atmosférica calculado sobre 

modelos digitais de terreno e complementado por dados de estações de medições 

anemométricas (Amarante, et al., 2010). A complementaridade sazonal hidroeólica 

foi comprovada graficamente. 

 Estudos de fora do Brasil também abordam a complementaridade hidroeólica. 

A inteligência artificial foi usada em estudo chinês aplicado em sistemas híbridos 

hidrotermoeólicos (Wang, et al., 2013), no qual os autores buscam otimizar uma 

função objetivo usando otimização por enxame de partículas (particle swarm 

optimization, PSO). A contribuição do artigo é a proposição de uma estratégia de 

despacho de curto prazo baseada na complementaridade entre as fontes, usando 

condição estocástica de restrição relacionada com as flutuações e com os erros de 

predição da velocidade do vento. Os autores concluíram que a estratégia de 

despacho coordenado das fontes hidráulica e eólica permite operar com eficiência 

as usinas térmicas, que respondem pela maioria da energia no país. 

 A técnica de programação inteira mista (mixed integer programming, MIP) foi 

utilizada no problema do despacho em base diária com restrição por garantia 

(Karami, et al., 2013). O método proposto foi aplicado a um sistema híbrido 

hidrotérmico e eólico com operador independente (independent system operator, 
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ISO). Os autores concluíram que a técnica MIP é adequada à previsão em base 

diária e à otimização do custo de operação. 

 O impacto da inserção da energia eólica foi analisado para o mercado 

português (Pereira, et al., 2014). Os autores levaram em conta a variação horária e 

intra-anual da fonte eólica e buscaram a solução para uma função objetivo usando 

modelo de usinas individuais (unit commitment problem) com restrições de 

demanda, capacidade de geração térmica, grandes UHEs e geração eólica. Os 

resultados da simulação mostraram que a inserção da energia eólica reduz o custo 

marginal, para diferentes cenários. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

 Este relatório tem como objetivos principais analisar a complementaridade 

entre as fontes hidráulica e eólica no território nacional, a partir da correlação entre 

séries históricas de vazão e velocidade, e discutir o impacto desta 

complementaridade no planejamento da operação. 

 Entre as contribuições alcançadas inclui-se a demonstração quantitativa da 

complementaridade, em contraposição às avaliações qualitativas encontradas na 

literatura. O uso de dados de séries históricas disponíveis para todo o território 

nacional indica a natureza determinística e abrangente do estudo. 

 As limitações da análise decorrem das características das medições de 

velocidade de ventos: baixa altura dos anemômetros (10 m), pequeno número de 

dados diários (três valores de velocidade instantânea) e número de estações no 

território nacional (264). Deste modo, o estudo de complementaridade não equivale 

à previsão do potencial eólico no curto prazo e não pode ser usado para fins de 

avaliação de empreendimentos eólicos. Antes, sua relevância reside no subsídio a 

estratégias de inserção da fonte eólica no SEB. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 São apresentados os conceitos relativos à correlação entre dados e uma 

breve introdução à distribuição de Weibull. 

 

 

2.1. CORRELAÇÃO ENTRE DADOS 

 

 Dois coeficientes de correlação foram utilizados neste trabalho: o coeficiente 

produto-momento de Pearson, ou simplesmente coeficiente de Pearson (rP), e o 

coeficiente de correlação de Spearman (rS). 

 Para uma amostra com n dados de uma população, o coeficiente de Pearson 

é definido pela equação 1: 
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onde xi e yi são valores medidos das séries X(x1,..., xn) e Y(y1,..., yn), e x  e y  são as 

médias aritméticas das variáveis x e y. O coeficiente rP mede o grau de associação 

entre duas variáveis cuja dependência esperada é linear. É um teste paramétrico, 

pois se aplica a variáveis quantitativas, e pressupõe uma distribuição conhecida, tal 

como a distribuição normal. O coeficiente de correlação de Spearman é um teste 

não paramétrico, pois não pressupõe nenhuma distribuição e não há necessidade de 

que as variáveis sejam medidas em escalas métricas. O coeficiente de Spearman é 

um teste de classificação ou teste de postos,2 definido pela equação 2: 
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2
 Semelhante ao coeficiente de correlação por postos de Kendall, não avaliado neste relatório. 
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 Na equação 2 di é a diferença entre cada posto de valores correspondentes 

de x e y, e n é o número de pares. 

 Tanto rP quanto rS variam entre +1 e -1. Quando |r |  1 a correlação é perfeita 

e quando r  0 não há correlação entre os dados. O sinal positivo significa que 

ambas as variáveis variam no mesmo sentido, ao passo que o sinal negativo indica 

que uma variável decresce quando a outra cresce. A correlação perfeita medida pelo 

coeficiente de Pearson ocorre quando os dados pertencem a uma reta, enquanto 

para o coeficiente rS a correlação perfeita ocorre para uma dependência monotônica 

entre as variáveis. No caso em que ambos os coeficientes de correlação são nulos 

ainda é possível haver uma relação entre as variáveis perfeitamente definida, não 

linear e não monotônica, como a quadrática, por exemplo. 

 A definição adotada neste relatório prevê que a complementaridade entre as 

fontes ocorre se as variações sazonais são opostas. Em outras palavras, a relação 

entre as fontes precisa ser monótona e com coeficiente negativo ao longo do ano. 

Portanto, o coeficiente de correlação de Spearman é, em princípio, mais adequado 

que o coeficiente de Pearson. 

 Num experimento de correlação a hipótese nula é a de que não existe 

correlação, ou seja, r  0. No entanto, dada a natureza aleatória dos fenômenos 

reais, é quase impossível obter correlação nula em uma situação real ou, em outras 

palavras, existe uma possibilidade não nula de obter uma correlação r  0 para uma 

amostra de dados, mesmo que as variáveis não tenha relação entre si. Para evitar 

este problema usa-se o p-valor, que é a probabilidade de obter uma correlação não 

nula apenas por acaso. Assim, se o p-valor é pequeno, pode-se rejeitar a ideia de 

que a correlação obtida é fruto de amostragem aleatória. É comum assumir que 

existe correlação (r  0) quando o p-valor for menor que o nível de significância, 

normalmente definido como 0,05 ou 0,01. O p-valor não tem nenhuma relação com a 

força da correlação, mas verifica-se que valores altos de |r | estão normalmente 

associados a pequenos p-valores. 

 A correlação entre dados de diferentes grandezas pode ser mostrada por 

meio de gráficos, como os mostrados na Figura 1: 
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Figura 1 - Vazão e velocidade de vento no período 1961-1970 (esq.) e as médias sazonais 
no mesmo período (dir.). 

Fonte: o autor. 

 

 A visualização das curvas de vazão e velocidade indica claramente a 

complementaridade entre a UHE Sobradinho e a EM Remanso no período 

considerado. Entretanto, a demonstração gráfica da complementaridade não 

substitui a quantificação da complementaridade no que concerne a identificação de 

comportamentos relevantes ao planejamento energético. 

 

 

2.2. DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL 

 

 A distribuição de Weibull foi proposta por Waloddi Weibull em 1937 e 

publicada anos depois (Weibull, 1951). Trata-se de uma distribuição contínua e 

amplamente utilizada na previsão de falhas de estruturas e equipamentos 

(Abernethy, 2006), principalmente como função distribuição acumulada (cumulative 

distribution function, CDF). Depois da publicação do artigo por W. Weibull, em 1951, 

verificou-se que esta distribuição tem muitas outras aplicações, e a distribuição de 

velocidades de vento é uma das principais áreas de uso desta função. A distribuição 

de Weibull, nas formas PDF (do inglês probability distribution function, função 

distribuição de probabilidade) e CDF, é escrita conforme as equações 3 e 4: 
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onde: 

 u: velocidade do vento (m/s); 

 k: fator de forma (adimensional); 

 c: fator de escala (m/s); 

 f(u): função distribuição de probabilidade de Weibull [(m/s)-1]; 

 F(u): função distribuição acumulada (adimensional). 

 

 Em duas dimensões e nos casos em que é possível assumir que os 

componentes do vetor u


 não estão correlacionados e que apresentam distribuição 

normal, mesma variância e média zero, a velocidade é descrita pela distribuição de 

Rayleigh (equação 5): 

 

      ue
c

u
uf cu 0

2 2

        (5) 

 

 A distribuição de Rayleigh é o caso particular da distribuição de Weibull em 

que k  2; outros casos particulares são a distribuição exponencial (k  1) e a 

distribuição normal (k  3,5). A Figura 2 mostra a distribuição de Weibull para 

diferentes valores de k (à esquerda) e c (à direita). As curvas da Figura 2 à direita 

representam a distribuição de Rayleigh (k  2; 0,5  c  4), enquanto a curva em 

preto na Figura 2 à esquerda é a distribuição normal para c  2. 

 

 

Figura 2 - Distribuição de Weibull para diferentes valores de k (esq.) e c (dir.) 
Fonte: o autor. 

 



19 

 

 O limite de f(u) a zero pela direita, ou  uf
u 0
lim , é infinito se k  1, 1/c para 

k  1 e 0 para k  1. Quanto maior for o parâmetro k para o mesmo valor de c, maior 

será o pico da função de distribuição, exceto para k  1, quando a PDF não 

apresenta pico; por essa razão, o parâmetro k é chamado de fator de forma. Para k 

fixo, maiores valores de c levam ao alargamento da curva, sem mudar sua forma e, 

assim, o parâmetro c é chamado de fator de escala. 

 Os parâmetros k e c são importantes para a avaliação do potencial eólico de 

uma localidade (Custódio, 2009) e precisam ser bem determinados neste caso. Um 

levantamento do estado-da-arte ultrapassa o escopo deste relatório, mas alguns 

artigos apresentam os métodos usuais de determinação dos parâmetros de Weibull 

(Akdag & Dinler, 2009; Kamio, et al., 2007). A ferramenta Matlab® possui a função 

wblfit para ajuste dos parâmetros de Weibull (MathWorks, 2015). 

 Para a distribuição de Weibull, a velocidade média u  e a variância 2 são 

definidas a partir da CDF (equações 6 e 7): 
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 Nas equações acima a velocidade média e a variância são dadas em termos 

da função gama, definida na equação 8: 
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 Das equações 6 e 7 obtém-se a seguinte relação entre u ,  e k: 
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 Uma vez que a velocidade média u  é calculada a partir da função f(u), que 

por sua vez depende de k e c, pode-se usar um processo iterativo para determinar 

os parâmetros da distribuição de Weibull (em geral, com valor inicial k  2) a partir de 

dados experimentais e usando a equação 9. O método do momento (Akdag & Dinler, 

2009) produz equações de ajuste bastante simples (equações 10 e 11): 
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 (PelaFlow Consulting, 2015)     (11) 

 

 Na Figura 3 são mostradas as curvas u/  versus k, obtidas da equação 9 

(curva teórica) e das equações 10 e 11 (curvas de ajuste). As curvas de ajuste são 

muito semelhantes em toda a escala de k e reproduzem bem a curva teórica para 

k  1. Para valores menores, no entanto, o ajuste não é tão bom. 

 

 

Figura 3 - Curva /ū versus k, calculada a partir da definição da distribuição de Weibull. 
Fonte: o autor. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

 Neste capítulo apresentam-se os conceitos e os procedimentos utilizados na 

avaliação da complementaridade hidroeólica. 

 

 

3.1. DADOS EÓLICOS 

 

 Os dados de velocidade do vento foram obtidos do Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). Estes dados foram gerados em estações meteorológicas 

(EMs) superficiais convencionais instaladas segundo padrões internacionais de 

meteorologia, o que significa que os anemômetros estão a 10 m de altura a partir do 

solo. Dados das estações automáticas também estão disponíveis na página do 

INMET na internet, mas não cobrem todo o período histórico. 

 Ao todo são 265 estações meteorológicas com dados históricos disponíveis, 

distribuídas no território nacional, conforme Figura 4: 

 

 

Figura 4 - Distribuição das EMs do INMET pelo território nacional. 
Fonte: BDMEP (http://www.inmet.gov.br). 

 

http://www.inmet.gov.br/
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 A distribuição das estações meteorológicas pelas regiões geográficas se dá 

conforme a lista a seguir: 

 

 Região NE: 94 estações 

 Região SE: 68 estações 

 Região N: 41 estações 

 Região Sul: 33 estações 

 Região CO: 29 estações 

 

 Os dados de cada estação são disponibilizados em arquivos de texto com um 

cabeçalho contendo a identificação da estação, latitude e longitude (em graus), 

altitude (em metros) e situação (operante ou desativada), e quatro colunas com os 

valores de medição: no OMM3 da estação; data; hora; velocidade do vento (em m/s). 

Para cada data há três valores de velocidade, medidos nos horários 00h00, 12h00 e 

18h00. As 128 estações mais antigas iniciaram operação em janeiro de 1961 e 233 

estações apresentaram dados coletados em 2013. Os dados de 2014 ainda não 

foram consolidados pelo INMET. 

 Os arquivos de texto foram convertidos, por meio de programa específico,4 

em planilhas de cálculo contendo as velocidades médias mensais ū, bem como 

tabela e gráfico com as médias mensais de velocidade e desvio padrão calculados 

sobre todo o período de medição (dados sazonais). 

 O número de pontos é um aspecto importante da análise estatística realizada. 

Para uma estação operando ininterruptamente de 1961 a 2013, com três valores 

coletados em todos os dias, espera-se um número total de valores de velocidade de 

vento N  58.074. Entretanto, as diferentes datas de início de operação e a 

interrupção de operação em várias estações fazem variar o número de dados. O 

valor máximo de N é de 56.691 valores (São Paulo, no OMM 83781) e o mínimo, de 

10.578 valores (Lambari, no OMM 83032). A EM Carbonita (no OMM 83485), com 

apenas sete valores disponibilizados no BDMEP, não foi considerada na análise. 

 A presença de lacunas de dias, meses e até anos indica que as séries 

históricas de velocidade de vento não são estritamente séries temporais. 

 

                                            
3
 OMM: Organização Meteorológica Mundial. 

4
 Elaborado por Artur Sass Braga, mestrando do PPGERHA. 
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3.2. SÉRIES DE VELOCIDADE 

 

 A partir das séries históricas horárias de vento é possível obter as médias 

diárias, mensais e anuais das velocidades para cada estação, que equivalem ao 

processo de suavização (smoothing) da curva horária em diferentes graus. 

 A velocidade média mensal para cada estação meteorológica, u , é definida 

pela equação 12: 
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onde: 

 ui é o valor da velocidade do vento no instante i, e  

 Ne,m,a  93 valores  31 dias  3 valores/dia. 

 

 O subíndice (e,m,a) indica a média dos valores medidos no mês m do ano a 

para estação e. Processo semelhante pode ser usado no cálculo das velocidades 

médias diárias e anuais. As séries de velocidades médias mensais Um são escritas 

conforme a equação 13: 
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 Das séries de velocidades médias mensais foram obtidas as séries de 

velocidades médias sazonais, descritas pela equação 14: 

 

DezFevJan  ... , ,)( uuuuUU MM          (14) 

 

onde ūM são as velocidades médias sazonais, descritas pela equação 15: 
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 O subíndice (M,e) indica que a média foi obtida no mês M para estação e. O 

fator NM,e é o número de anos com dados de velocidade de vento disponíveis no 

período de 1961 a 2013 para a estação e, ou seja, NM,e  53. Deste modo foram 

obtidas 264 séries UM para todas as estações meteorológicas. 

 As séries UM se referem à média sobre todos os anos do período com dados 

disponíveis para as estações meteorológicas. Outra série, denominada *
MU , é obtida 

da média sobre todas as estações para cada ano, e tem a forma descrita na 

equação 16: 

 

******  ... , ,)( DezFevJanMM uuuuUU          (16) 

 

onde as velocidades médias sazonais são dadas pela equação 17: 
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 O subíndice (M,a) indica a média no mês M para todas as estações 

meteorológicas no ano a, e NM,a  264 é o número de estações meteorológicas. O 

resultado são 53 séries para o período de 1961 a 2013. Utilizou-se a mesma 

nomenclatura para as séries de vazão: Qm para a série histórica mensal e QM para a 

série sazonal. 

 

 

3.3. COMPLEMENTARIDADE E PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO 

 

 Os coeficientes de correlação rP e rS foram calculados por meio das equações 

1 e 2, mediante substituição das variáveis x e y pelas séries sazonais de velocidade 

de vento e vazão, UM e QM, e usando n  12. 

 Se a correlação é negativa, as séries QM e UM são complementares, ou seja, 

quando uma tende a crescer a outra tende a diminuir. Ao contrário, se r  0 as séries 

são similares. Do ponto de vista do planejamento da operação, espera-se que as 

fontes sejam complementares, de modo que a fonte secundária (eólica) 

complemente a fonte principal (hidráulica) em períodos de baixa disponibilidade. 
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 O coeficiente de correlação r deve ser interpretado segundo seu valor e neste 

relatório adotou-se a interpretação apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Interpretação dos valores de correlação 

Valor de r Comportamento Interpretação 

0,90  r  1,00 

Similar 

Similaridade muito forte 

0,60  r  0,90 Similaridade forte 

0,30  r  0,60 Similaridade moderada 

0,00  r  0,30 Similaridade fraca 

-0,30  r  0,00 

Complementar 

Complementaridade fraca 

-0,60  r  -0,30 Complementaridade moderada 

-0,90  r  -0,60 Complementaridade forte 

-1,00  r  -0,90 Complementaridade muito forte 

 

 As faixas de correlação foram utilizadas na avaliação da correlação temporal 

entre as fontes hidráulica e eólica. Um exemplo de complementaridade espacial 

entre fontes de energia é a distribuição das usinas hidrelétricas e termelétricas 

(ANEEL, 2015), apresentada na Figura 5.  

 

 

Figura 5 - Distribuição das UHEs () e das UTEs () no território brasileiro. 
Fonte: adaptado pelo autor de sigel.aneel.gov.br (ANEEL, 2015). 

 

http://www.sigel.aneel.gov.br/
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 Pode-se ver que há correlação positiva espacial em boa parte do território 

nacional, notadamente nas regiões SE e CO e em boa parte da região Sul. Nas 

regiões N e NE, ao contrário, grandes áreas são atendidas apenas por UTEs, o que 

significa correlação espacial negativa entre as fontes hidráulica e térmica. A 

quantificação da correlação espacial depende da elaboração de uma série vetorial, o 

que foge ao escopo do presente relatório. 

 Como já foi dito, as séries históricas de vento não são séries temporais e sua 

medição ocorreu em períodos diferentes das séries de vazão. Para evitar a 

demonstração da hipótese de ergodicidade, segundo a qual uma propriedade 

estatística do processo pode ser deduzida de uma parcela suficientemente longa da 

série, o cálculo de correlação foi feito considerando intervalos de vazão análogos 

aos intervalos de velocidade, portanto, desconsiderando os dados de vazão obtidos 

nos intervalos de tempo correspondentes às lacunas de dados de vento. 

 

 

3.4. DADOS HIDROLÓGICOS 

 

 De acordo com o Conjunto de Normas Legais para os Recursos Hídricos 

(Bezerra, et al., 2014), estabelecido pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), o território nacional é dividido em doze bacias hidrográficas, apresentadas 

na Figura 6. O CNRH utiliza o termo “regiões hidrográficas”, mas neste trabalho 

preferiu-se “bacias hidrográficas”, que é o termo mais conhecido no SEB. 

 A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no entanto, divide o sistema 

em oito bacias e 79 sub-bacias hidrográficas (ANEEL, 2005).5 Em relação ao CNRH 

as diferenças da divisão da ANEEL são a junção das bacias do Parnaíba, Atlântico 

NE Ocidental e Atlântico NE Oriental, resultando na bacia Atlântico N/NE, e a junção 

das bacias do Paraguai e do Paraná na bacia do Rio Paraná. 

 

                                            
5
 Em 1972, a divisão hidrográfica foi feita pelo Departamento Nacional de Águas e Energia (DNAEE), 

órgão substituído em 1996 pela ANEEL. 
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Figura 6 - Bacias hidrográficas segundo o CNRH. 
Fonte: adaptado pelo autor de Bezerra et al. (2014). 

 

 Neste trabalho, considerou-se a divisão hidrográfica nacional do CNRH 

(Bezerra, et al., 2014). As bacias hidrográficas preservam as regiões geoelétricas 

adotadas pelo ONS (SE/CO, NE, N, S), com a ressalva de que as usinas da sub-

bacia do Iguaçu inserem-se na bacia do Paraná, apesar de apresentarem 

comportamento semelhante às bacias da região Sul, como se verá mais a frente. 

 Para cada bacia hidrográfica procurou-se identificar a usina hidrelétrica mais 

representativa da região, usando os critérios de maior correlação entre as vazões 

das usinas da bacia e maior valor da vazão individual. Para isso foram usadas as 

séries sazonais QM  Q( Mq )  Janq , ... , Dezq , definidas com o procedimento usado 

nas séries de velocidade de vento. A média dos coeficientes de correlação de 

Pearson jr  foi calculada em cada bacia por meio da equação 18: 
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onde Nu é o número de usinas da bacia hidrográfica e rj,k é o coeficiente de 

correlação de Pearson entre as vazões médias sazonais das usinas j e k. O 

coeficiente rj,k é definido pela equação 19: 
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onde jMq ,  e kMq ,  são as vazões médias sazonais das usinas individuais j e k (j  k) 

de uma mesma bacia hidrográfica e Q é a média dos valores Mq .  

 Para cada bacia hidrográfica foi determinado o conjunto de Nu valores médios 

jr  e escolheu-se a usina com maior valor médio de correlação. O critério de maior 

coeficiente de correlação médio foi restrito às usinas com vazão acima da média da 

bacia. Portanto, usinas com vazões muito pequenas foram consideradas na 

avaliação da correlação, mas não foram escolhidas, mesmo com altos valores de 

correlação média. 

 

 

3.5. DIAGRAMA DE VORONOI 

 

 Como visto na Figura 5, o mapa do Brasil é adequado à compreensão da 

correlação espacial, o que levou à ideia de representar a complementaridade 

temporal da mesma forma. Assim, a correlação foi calculada nos pontos do mapa do 

Brasil que correspondem aos locais das estações meteorológicas e o valor em cada 

ponto foi associado a uma área em torno da EM.  

 Para determinação desta área usou-se a tesselação de Voronoi, 

procedimento matemático de geração de polígonos (células de Voronoi) em torno de 

pontos geradores. O resultado deste procedimento é o diagrama de Voronoi, 

aplicado em diferentes áreas do conhecimento e que possui algumas propriedades 

interessantes (Aurenhammer, 1991). 

 Em particular duas propriedades dos diagramas de Voronoi são relevantes ao 

presente relatório: em duas dimensões as células de Voronoi geradas são polígonos 

convexos, dentro dos quais todos os pontos estão mais próximos do ponto gerador 

da célula que de qualquer outro ponto gerador. O diagrama de Voronoi construído a 

partir de pontos geradores associados às EMs consiste, portanto, de células 

poligonais, convexas e representativas da área em torno da EM. 
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 A construção do diagrama de Voronoi é feita com base numa sequência 

simples de passos: 

 

 conectar os sítios geradores com linhas retas; 

 dividir as linhas de conexão em dois segmentos de mesmo comprimento; 

 traçar segmentos perpendiculares às linhas de conexão e que passam pelo 

ponto médio de cada conexão. 

 

 O resultado são células poligonais convexas, cada uma contendo um e 

apenas um ponto gerador, como as que são mostradas na Figura 7: 

 

 

Figura 7 - Diagrama de Voronoi para oito sítios no plano. 
Fonte: Aurenhammer (1991). 

 

 A representação dos resultados pelo diagrama de Voronoi se contrapõe à 

elaboração de uma curva de nível, normalmente utilizada em cartografia para 

representar qualquer grandeza que varie com a posição em um mapa. Para ambas 

as representações existem ferramentas computacionais para sua aplicação, mas 

nenhuma delas foi utilizada neste trabalho. O diagrama de Voronoi mostrou-se mais 

factível e por isso foi escolhido. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos, divididos em seis 

seções: diagrama de Voronoi para as estações meteorológicas, correlação 

hidrológica, correlação eólica, correlação hidroeólica, potencial eólico e análise da 

distribuição de Weibull. 

 

 

4.1. DIAGRAMA DE VORONOI 

 

 Na Figura 8 se apresentam as etapas para determinação das células de 

Voronoi a partir da distribuição das EM: 

 

   

 (a) (b) (c) 

Figura 8 - Determinação do diagrama de Voronoi: (a) localização das EMs;  
(b) determinação das células de Voronoi; (c) mapa para apresentação dos resultados. 

Fonte: o autor. 

 

 O mapa da Figura 8c, usado para apresentação dos resultados obtidos, foi 

elaborado para 264 EMs. Verifica-se que o diagrama obtido cumpre o requisito de 

células poligonais convexas. A interpretação do diagrama de Voronoi da Figura 8c 

como representação de áreas representativas das EMs leva em conta que a única 

informação de velocidade de vento utilizada neste trabalho se refere ao ponto de 

localização da estação. Deste modo, foram obtidas séries históricas para 264 pontos 

distribuídos no território brasileiro (Figura 8a) e não se utilizou nenhuma ferramenta 

de interpolação dos valores de velocidade de vento. No entanto, a apresentação dos 
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resultados apenas nos pontos não é muito útil, o que levou à aproximação de que 

todos os pontos mais próximos das EMs apresentam o mesmo comportamento. 

 Sem dúvida, esta aproximação é bastante restritiva e impede o uso do 

método para avaliação do potencial eólico em uma determinada região de interesse 

comercial. Para avaliação do comportamento e de tendências gerais, no entanto, o 

método é bastante confiável. 

 

 

4.2. CORRELAÇÃO HIDROLÓGICA6 

 

 A análise da correlação temporal hidrológica foi feita a partir dos dados de 

médias mensais da série histórica de vazões (ONS, 2015). O sistema hidrológico é 

mostrado na Tabela 2 e a Tabela 3 apresenta as usinas representativas, as bacias, 

a correlação média jr  e o número de usinas hidrelétricas localizadas nas bacias. 

 

Tabela 2 - Sistema hidrológico analisado 

Região Geoelétrica No de Bacias No de Usinas 

N 2 25 

NE 5 13 

SE-CO 3 86 

S 2 22 

TOTAL 12 146 

 

Tabela 3 - Usinas representativas das regiões geoelétricas 

Região 
Geoelétrica 

Usinas 
Representativas 

Bacias Hidrográficas jr  No de 
estações 

N 

Lajeado Tocantins-Araguaia 0,98 18 

Teles Pires Amazonas (margem direita) 0,96 19 

Ferreira Gomes Amazonas (margem esquerda) 0,99 14 

NE 
Sobradinho 

S. Francisco, Parnaíba, Atlântico NE 
Ocidental e Atlântico NE Oriental. 

0,98 98 

Itapebi Atlântico Leste 0,98 26 

SE-CO 

Marimbondo Paraná 0,96 39 

Manso Paraguai 0,98 8 

Ilha dos Pombos Atlântico Sudeste 0,96 17 

S 
Foz do Chapecó Uruguai 0,97 12 

Dona Francisca Atlântico Sul 0,98 13 

                                            
6
 Dados levantados e avaliados por Renê Bettega, professor do DHS e doutorando do 

PPGERHA/UFPR. 
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 Deve-se enfatizar que a correlação média jr  é a correlação de Pearson, com 

o índice j sendo a referência à usina representativa. Em princípio optou-se por 

escolher doze usinas representativas, uma por região hidrográfica (conforme Figura 

6), mas verificou-se que esta não era a melhor abordagem, uma vez que:  

 

 as vazões das usinas da margem esquerda do Rio Amazonas mostraram 

correlação de fraca a forte, mas nunca muito forte, com as da margem direita 

(-0,07  rj,k  0,76),  

 as vazões das bacias do São Francisco e do Parnaíba têm correlação muito 

forte (0,98), e  

 as bacias Atlântico NE Oriental e Atlântico NE Ocidental não possuem usinas 

hidrelétricas.  

 

 Deste modo, considerou-se uma bacia adicional na região Norte e as quatro 

bacias da região Nordeste foram associadas a uma única usina representativa. As 

dez usinas escolhidas para a análise da correlação hidroeólica são identificadas e 

localizadas na Figura 9. A bacia hidrográfica do Amazonas foi dividida pelo próprio 

Rio Amazonas. 

 

 

Figura 9 - Usinas representativas das regiões hidrográficas e geoelétricas. 
Fonte: o autor. 

 



33 

 

 As Figuras 10 a 13 mostram as curvas de vazão média mensal para as dez 

usinas escolhidas, incluindo os valores de desvio padrão, obtidas a partir da planilha 

de séries históricas (ONS, 2015). 

 

 

Figura 10 - Vazão média para usinas representativas da região N. 

 

   

Figura 11 - Vazão média para usinas representativas da região NE. 

 

 

Figura 12 - Vazão média para usinas representativas da região SE-CO. 

 

   

Figura 13 - Vazão média para usinas representativas da região Sul. 
Fonte: o autor, a partir de dados do ONS (2105). 

 



34 

 

 As curvas de vazão média têm comportamento semelhante, com maior 

hidraulicidade no primeiro semestre e menor no segundo, exceto na região Sul, que 

se comporta de maneira inversa. Na Figura 14 são mostrados os cinco 

comportamentos identificados para as vazões médias mensais, com valores 

normalizados pela média histórica de todos os dados de vazão de 1931 a 2013. 

 

 

Figura 14 - Diferentes comportamentos de vazão média mensal normalizada. 
Fonte: o autor. 

 

 O comportamento de vazão da usina Sobradinho é o mesmo das usinas 

Lajeado, Teles Pires, Marimbondo, Manso e Ilha dos Pombos. Portanto, os rios entre 

a margem direita do Rio Amazonas, o Rio São Francisco e a bacia do Paraná têm 

mesmo perfil de vazão. 

 A bacia hidrográfica do Atlântico Leste (UHE Itapebi) tem perfil semelhante, 

porém com máximo mais pronunciado e em mês diferente. A vazão da margem 

esquerda do Rio Amazonas (UHE Ferreira Gomes) difere da vazão da margem 

direita pelo atraso de dois meses no máximo e no mínimo de hidraulicidade. 

 As bacias hidrográficas da região Sul (Iguaçu, Uruguai e Atlântico Sul) 

apresentam perfil sazonal complementar às usinas das regiões SE-CO, NE e N, 

embora a usina Baixo Iguaçu apresente uma queda mais pronunciada no mês de 

agosto. Apesar do comportamento diferenciado, a sub-bacia do Iguaçu é 

considerada parte da bacia hidrográfica do Paraná. Isto não afeta a análise da 

correlação hidroeólica, uma vez que não há nenhuma EM nesta área. 

 As Figuras 10 a 13 apresentam diferentes valores de variância (2) em cada 

mês analisado. Este fenômeno, conhecido por heteroscedasticidade, pode levar a 
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uma interpretação superestimada da qualidade de ajuste, medida pelo coeficiente de 

correlação de Pearson, o que demanda uma análise estatística mais detalhada. 

Duas abordagens foram adotadas neste relatório. A primeira envolve a comparação 

entre a correlação sazonal (médias mensais sobre todo o período) e a correlação 

das séries históricas mensais. A segunda abordagem é a determinação do p-valor. 

 

4.2.1. Correlação das Séries Sazonais e Mensais 

 

 A escolha das usinas representativas de cada região geoelétrica foi feita pela 

média das correlações entre cada par de usinas da região. As Tabelas 4 e 5 

mostram, respectivamente, as usinas com maior e menor correlação com as usinas 

representativas da região geoelétrica, os coeficientes de correlação sazr  calculados a 

partir das séries sazonais QM  Q( Mq ), os coeficientes de correlação SHr  calculados 

com as séries mensais históricas Qm  Q(q ) e a diferença percentual  entre sazr  e 

SHr . 

 

Tabela 4 - Usinas da bacia com MAIOR correlação com as usinas representativas 

Região 
Geoelétrica 

Usina 
representativa 

Usina da Bacia 
Hidrográfica 

Média sazonal 

sazr  

Série histórica 

SHr  
 

N 

Lajeado Peixe Angical 0,996 0,986 1,0% 

Teles Pires Sinop 0,996 0,973 2,4% 

Ferreira Gomes Cach. Caldeirão 1,000 0,999 0,1% 

NE 
Sobradinho Itaparica 0,998 0,994 0,4% 

Itapebi Irapé 0,998 0,955 4,5% 

SE-CO 

Marimbondo Água Vermelha 1,000 0,997 0,3% 

Ilha dos Pombos Picada 0,998 0,903 10,5% 

Manso Itiquira I e II 0,994 0,830 19,8% 

S 
Foz do Chapecó Itá 0,999 0,996 0,3% 

Dona Francisca Itaúba 0,998 0,988 1,0% 

 

 A Tabela 4 mostra dois grupos de usinas: aquelas com   10% e duas 

usinas com   10%: Picada (correlação com Ilha dos Pombos) e Itiquira (com 

Manso). Conclui-se que para as usinas com boa correlação o uso das médias 

sazonais (NM  12) não tem impacto sobre a complementaridade e elas podem ser 

usadas em substituição às séries históricas (Nm  12  83  996). 
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 Por outro lado, a Tabela 5 mostra que apenas no caso Tucuruí/Lajeado o uso 

das médias sazonais no cálculo da correlação produziu uma diferença   10%. Em 

dois casos, ambos na região geoelétrica SE-CO, a variação ultrapassou 100%. 

 

Tabela 5 - Usinas da bacia com MENOR correlação com as usinas representativas 

Região 
Geoelétrica 

Usina 
representativa 

Usina da Bacia 
Hidrográfica 

Média sazonal 

sazr  

Série histórica 

SHr  
 

N 

Lajeado Tucuruí 0,886 0,840 5,5% 

Teles Pires Belo Monte 0,800 0,692 15,6% 

Ferreira Gomes Curuá-Una 0,966 0,752 28,5% 

NE 
Sobradinho Retiro Baixo 0,937 0,750 24,9% 

Itapebi Pedra do Cavalo 0,934 0,628 48,7% 

SE-CO 

Marimbondo Rosana 0,884 0,428 106% 

Ilha dos Pombos Capivari-Cach. 0,878 0,401 119% 

Manso Ponte de Pedra 0,956 0,608 57,2% 

S 
Foz do Chapecó Passo São João 0,922 0,753 22,4% 

Dona Francisca Salto Pilão 0,583 0,485 20,2% 

 

 A maior diferença ocorre para o par Capivari-Cachoeira/Ilha dos Pombos. A 

usina Capivari-Cachoeira tem casa de força na região Sul, mas capta água da região 

Sudeste, por transposição de bacia, e por isso utilizou-se a vazão da usina 

representativa da bacia Atlântico Sul. Para efeito de comparação, a correlação do 

par Capivari-Cachoeira/Dona Francisca é sazr   -0,69. 

 A fraca correlação mensal SHr  da Tabela 5 mostra a importância da 

correlação sazonal na avaliação da complementaridade hidroeólica. 

 

4.2.2. Avaliação dos p-Valores 

 

 Foram analisadas duas usinas de bacias diferentes, mas com comportamento 

semelhante, as usinas Marimbondo e Sobradinho. Nas Figuras15a-d se mostram as 

vazões de Sobradinho versus Marimbondo, para as séries históricas diária e mensal 

(ONS, 2015) e para as médias anual (obtida da série histórica mensal) e sazonal 

(equação 15). As linhas vermelhas são as retas da correlação linear de Pearson. 
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(a)       (b) 

 

  

(c)      (d) 

Figura 15 - Vazão da UHE Sobradinho versus vazão da UHE Marimbondo para médias: 
diária (a), mensal (b), anual (c) e sazonal (d). 

Fonte: o autor. 

 

 Na Tabela 6 se apresentam os parâmetros da estatística: número de dados N, 

coeficientes de correlação r e p-valores, para as matrizes de correlação de Pearson 

e de Spearman. Os coeficientes de correlação corroboram a tendência de 

similaridade (correlação positiva) entre as vazões das duas usinas.  

 

Tabela 6 - Parâmetros da estatística para os dados de QSobradinho  QMarimbondo. 

MÉDIA N rS p-valor (Spearman) rP p-valor (Pearson) 

Diária 30.316 0,789 0 0,682 0 

Mensal 996 0,792 3,4  10-215 0,664 0 

Anual 83 0,425 6,3  10-5 0,450 2,0  10-5 

Sazonal 12 0,986 0 0,989 1,5  10-9 
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 A correlação de Spearman é mais positiva que a correlação de Pearson para 

as médias diária e mensal, mas para as médias anual e sazonal as correlações são 

muito próximas. Os p-valores são similares para rS e rP e em ambos os casos 

ficaram muito abaixo de 0,01, indicando que a correlação é mesmo positiva. 

 A Tabela 6 também mostra que os coeficientes de correlação (rP ou rS) para 

as médias diária e mensal são quase iguais, e bem diferentes da correlação para a 

média anual. A média anual mascara o efeito sazonal da hidrologia, o que não 

ocorre com as médias diária, mensal e, claro, sazonal. O fato de rsazonal ser maior 

que rdia e rmês pode estar relacionado com o menor ruído da série sazonal. 

 De maneira geral, conclui-se que as usinas escolhidas são, de fato, 

representativas das usinas que compõem a região geoelétrica e podem ser usadas 

para a análise da correlação hidroeólica. 

 

 

4.3. CORRELAÇÃO EÓLICA7 

 

 Antes de analisar a correlação hidroeólica é interessante analisar o 

comportamento dos ventos em função da região geográfica. As Figuras 16 a 18 

mostram as curvas de velocidade média sazonal para todas as EMs de cada região, 

bem como as médias regionais das séries sazonais. 

 

 

  

Figura 16 - Velocidades médias para todas as EMs das regiões CO e N. 
Fonte: o autor. 

                                            
7
 A correlação eólica dentro das regiões e intrarregional foi analisada por Renê Bettega, professor do 

DHS e doutorando do PPGERHA/UFPR. 
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Figura 17 - Velocidades médias para todas as EMs das regiões NE e SE. 
Fonte: o autor. 

 

 

 

Figura 18 - Velocidades médias para todas as EMs da região S. 
Fonte: o autor. 

 

 

 É grande a variabilidade da velocidade dos ventos, mas as médias 

apresentam pouca variação ao longo do ano em cada região. Entretanto, podem-se 

identificar alguns comportamentos: a velocidade média de cada EM tende a ser 

maior no segundo semestre, os valores de desvio padrão para cada região ao longo 

do ano indicam homoscedasticidade (pequena variação da variância) e as 

velocidades médias variam com a região, conforme mostrado na Figura 19. 
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Figura 19 - Médias das séries sazonais de velocidade de vento por região geográfica. 
Fonte: o autor. 

 

 A correlação eólica foi avaliada com a velocidade média sazonal de cada 

estação. O coeficiente de correlação de Pearson rj,k foi calculado com a equação 19 

(substituindo Mq  por Mu ) para cada par (j, k) de estações a partir das séries UM,j e 

UM,k, com j  k, velocidade média Mu  definida pela equação 15 e M variando entre 1 

e 12. Em seguida, fez-se a contagem do número de pares com valores de 

correlação r variando de -1 a 1 em intervalos r  0,1, totalizando 21 faixas de 

frequência f(r). Na Figura 20 pode-se ver o resultado deste procedimento para todas 

as EMs do Brasil. Para as regiões geográficas os resultados estão no Apêndice. 

 

 

Figura 20 - Frequência de pares de estações por faixa de correlação, para o território 
brasileiro. 

Fonte: o autor. 
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 A frequência f(r) indica o comportamento similar ou complementar das 

estações numa região. No caso da região Sudeste a similaridade (r  0) ocorre com 

frequência muito maior que a complementaridade (r  0). A mediana de f(r), listada a 

seguir, indica o grau de similaridade para cada região: 

 

 S, SE, NE: mediana  0,70 

 CO: mediana  0,60 

 N: mediana  0,30 

 Brasil: mediana  0,60 

 

 A quantificação da correlação entre estações foi feita com a função g(rK),8 

definida pela equação 20: 
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onde: 

 ri é a correlação na faixa i (i  -1,0; -0,9;... 0,9; 1,0); 

 f(ri) é a frequência ou número de pares de EM com correlação r na faixa ri; 

 g(rK) é o percentual de pares EM com r  rK. 

 

 O valor g(r0) indica a tendência de complementaridade eólica numa região 

geográfica ou entre regiões, pois, quanto maior g(r0), maior a porcentagem de 

pares EM(j, k) com r  0. Da mesma forma, a similaridade eólica é indicada pelo 

percentual [100% ‒ g(rK)]. 

 A Figura 21 mostra a similaridade eólica para os pares EM(j, k) dentro da 

mesma região (autossimilaridade). Para melhor visualização, as curvas são 

apresentadas com a correlação r no eixo y. 

 

                                            
8
 A análise da correlação eólica foi feita por Renê Bettega, professor do DHS e doutorando do 

PPGERHA/UFPR. 
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Figura 21 - Autossimilaridade eólica para as diferentes regiões. 
Fonte: adaptado pelo autor. 

 

 

 A região Sul apresenta maior similaridade (quase 98% de pares com r  0) e a 

região Norte, a menor similaridade (74% de pares com r  0). As Figuras 22 a 26 

mostram as curvas de similaridade entre as EMs de uma região e as EMs das 

demais regiões, em ordem decrescente de autossimilaridade (S, SE, NE, CO e N). 

 

 

 

Figura 22 - Similaridade eólica para a região Sul versus demais regiões. 
Fonte: adaptado pelo autor. 
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Figura 23 - Similaridade eólica para a região Sudeste versus demais regiões. 
Fonte: adaptado pelo autor. 

 

 

 

 

Figura 24 - Similaridade eólica para a região Nordeste versus demais regiões. 
Fonte: adaptado pelo autor. 
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Figura 25 - Similaridade eólica para a região Centro-Oeste versus demais regiões. 
Fonte: adaptado pelo autor. 

 

 

 

 

Figura 26 - Similaridade eólica para a região Norte versus demais regiões. 
Fonte: adaptado pelo autor. 

 

 

 O resumo dos resultados de correlação eólica é apresentado na Tabela 7. Os 

valores de [100% ‒ g(0)] e de [100% ‒ g(0,6)] indicam, respectivamente, a parcela 

de pares com correlação positiva e com similaridade forte e muito forte (r  0,6). 
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Tabela 7 - Autossimilaridade eólica para as regiões geográficas 

Região Número de pares [100% ‒ g(0)] [100% ‒ g(0,6)] 

N 820 74% 30% 

CO 406 89% 52% 

NE 4.371 91% 62% 

SE 2.211 95% 69% 

S 528 98% 75% 

Brasil (média) 8.336 91% 61% 

 

 Ao contrário da fonte hidráulica, a fonte eólica apresenta comportamento 

similar em todo o território nacional, com correlação positiva em mais de 90% dos 

pares de EMs e correlação forte e muito forte (r  0,6) em mais de 60% dos pares. 

 A análise da correlação eólica foi feita com as séries UM de médias sazonais 

Mu  calculadas no período 1961 a 2013. No entanto, a média também pode ser 

calculada para cada ano sobre todas as estações, resultando nas séries *
MU  das 

médias *
Mu  (equações 16 e 17). As séries MU  e *

MU  são mostradas na Figura 27. 

 

 

Figura 27 - Séries sazonais de velocidade de vento. Esq.: médias sobre o período (264 
séries UM e média ŪM). Dir.: média sobre as estações (53 séries U

*
M e média Ū

*
M). 

Fonte: o autor. 

 

 As médias MU  e *
MU  são praticamente iguais e a variância constante ao 

longo dos meses indica homoscedasticidade nas duas séries. No entanto, as séries 

*
MU  apresentam variabilidade U/  menor que as séries UM (0,083 contra 0,483), ou 

seja, a velocidade dos ventos varia muito mais com a posição do que ao longo do 

tempo. O valor U/   0,083 é próximo da variabilidade para a EM Clevelândia no 

período 1983-1994, igual a 0,113 (Amarante, et al., 2001a). 
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4.4. CORRELAÇÃO HIDROEÓLICA 

 

 A correlação hidroeólica é o resultado central deste trabalho. A análise da 

complementaridade entre as fontes é importante para a avaliação de cenários em 

que a fonte eólica pode suprir a demanda em períodos de baixa hidraulicidade, com 

possível deslocamento de fontes térmicas. 

 

4.4.1. Correlação entre Usinas Representativas e EMs Próximas 

 

 Nas seções anteriores mostrou-se que o regime hidráulico é similar em 

grande parte do território nacional, mas ocorrem diferenças significativas entre 

algumas bacias hidrográficas. O regime eólico, no entanto, é predominantemente 

similar em todo o território, com correlação positiva em aproximadamente 90% de 

todos os pares de estações meteorológicas. 

 A similaridade de perfis de vazão levou à escolha de usinas hidrelétricas 

representativas das regiões hidrográficas. Calculou-se, então, a correlação entre as 

médias sazonais de vazão de cada usina representativa e as médias sazonais de 

velocidade de vento das EMs localizadas nas regiões hidrográficas correspondentes, 

usando-se os procedimentos já apresentados e sumarizados a seguir: 

 

 Equações 1 e 2: fórmulas para cálculo de rP e rS. 

 Equação 12: fórmula para cálculo das médias mensais u  e q . 

 Equação 15: fórmula para cálculo das médias sazonais Mu  e Mq . 

 Tabela 1: escala para interpretação de rP e rS. 

 Figura 8c: diagrama de Voronoi determinado para as EMs/INMET. 

 Figuras 10 a 13: valores de q . 

 Figuras 16 a 18: valores de u . 

 

 Deve ser lembrado que as médias q  foram calculadas sem considerar os 

dados qi correspondentes aos intervalos das lacunas das séries de vento para cada 

estação, exceto onde mencionado o uso dos dados completos de vazão. Os mapas 

de complementaridade hidroeólica são apresentados na Figura 28. Os tons de 
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amarelo e vermelho indicam correlação negativa (complementaridade) e os tons de 

azul, correlação positiva (similaridade). 

 

  

Figura 28 - Mapas de correlação hidroeólica. 
Esq.: correlação de Pearson. Dir.: correlação de Spearman. 

Fonte: o autor. 

 

 Os mapas de complementaridade para correlação de Pearson e de Spearman 

são semelhantes, com tendência a valores de |rS| maiores que |rP|, ou seja, com 

maior tendência à relação monótona entre vento e vazão. A Tabela 8 apresenta a 

distribuição das EMs pelas faixas de correlação para os coeficientes de Pearson e 

de Spearman. 

 

Tabela 8 - Distribuição das estações meteorológicas pelas faixas de correlação 

FAIXA DE CORRELAÇÃO NO DE ESTAÇÕES - rP NO DE ESTAÇÕES - rS 

0,9  r  1,0 2 2 

0,6  r  0,9 11 12 

0,3  r  0,6 17 13 

0,0  r  0,3 24 25 

Total - Similaridade 54 52 

-0,3  r  0,0 46 40 

-0,6  r  -0,3 63 48 

-0,9  r  -0,6 85 95 

-1,0  r  -0,9 16 29 

Total - Complementaridade 210 212 
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 A região Nordeste mostra complementaridade muito forte (r  -0,9) em torno 

da usina de Sobradinho. Na região central do Brasil, do sertão nordestino até o Mato 

Grosso e em parte da região Sudeste a complementaridade é forte ou muito forte 

(r  -0,6). Algumas estações isoladas nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste e 

no sul da bacia do São Francisco também apresentam correlação negativa muito 

forte (rS  -0,9). A maior similaridade entre os regimes de vazão e de vento ocorre na 

região Sul, com correlação forte e muito forte (r  0,6) em diversas estações. 

 Um aspecto que chama atenção é a similaridade entre vazão e velocidade de 

vento na costa leste do litoral nordestino e o número de EMs com 

complementaridade de fraca a moderada (-0,6  r  0) na costa norte da região 

Nordeste. Isto contradiz a figura 6.5 do Atlas de Energia Elétrica (ANEEL, 2005), que 

mostra grande correlação negativa entre a vazão do Rio São Francisco e o vento 

típico do litoral nordestino. A Figura 28, portanto, demonstra que a correlação 

hidroeólica em escala nacional difere da análise pontual, sendo mais representativa 

do comportamento em grandes áreas. 

 A correlação positiva na região Sul se deve ao regime hidrológico 

complementar ao das demais regiões do país. A região Nordeste se sobressai no 

planejamento da inserção eólica, dada a grande correlação hidroeólica na região das 

usinas da bacia do São Francisco. 

 Antes de discutir outras formas de correlação entre as fontes hidráulica e 

eólica, é interessante verificar se a correlação obtida com os dados do INMET é, de 

fato representativa da complementaridade hidroeólica. Como se sabe, a energia 

eólica é proporcional à velocidade ao cubo na altura da turbina e, portanto, possui 

dependência monótona com a velocidade média. Da mesma forma, também deve 

ser monótona a dependência do fator de capacidade (razão entre energia gerada e 

capacidade instalada) com a velocidade. 

 Os dados da geração eólica no Brasil, coletados a partir de meados de 2006, 

mostram que a geração se dá nas regiões Nordeste e Sul. O fator de capacidade 

mensal para estas regiões foi levantado com base no histórico da operação 

fornecido pelo ONS entre janeiro de 2007 e dezembro de 2013, período que abrange 

o início da geração eólica até o último ano com dados consolidados de velocidade 

de vento. As médias sazonais do fator de capacidade e da velocidade média nas 

regiões Nordeste e Sul são apresentados na Figura 29. 
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Figura 29 - Fator de capacidade e velocidade sazonal média ūM.  
Vermelho: região Nordeste. Azul: região Sul. 

Fonte: o autor. 

 

 

 A Figura 29 mostra correlação de Spearman muito forte entre o fator de 

capacidade e a velocidade média das 94 estações do Nordeste (rS  0,98). Para as 

33 estações da região Sul a correlação de Spearman é forte (rS  0,75). Portanto, os 

dados do INMET são adequados à análise da complementaridade hidroeólica. 

 

4.4.2. Correlação entre Usinas Escolhidas e EMs Distantes 

 

 A capacidade de transmissão de grandes blocos de eletricidade do Sistema 

Interligado Nacional (SIN) torna interessante a análise da complementaridade entre 

usinas e estações distantes no território nacional. Duas abordagens foram adotadas 

na correlação de UHEs e EMs distantes. Na primeira, foram escolhidas duas EMs 

com grande velocidade média de vento: Macau (RN) e Santa Vitória do Palmar (RS). 

A primeira apresentou o maior valor de velocidade média a 10 m ( u   5,5 m/s) e a 

segunda, o maior valor fora da região Nordeste (u   3,7 m/s). A segunda 

abordagem considera duas usinas de grande vazão e sua correlação com as EMs. 

 Na primeira abordagem optou-se pela análise de 16 sub-bacias hidrográficas 

(Figura 30), com a inclusão da bacia Atlântico N-NE e das sub-bacias Paranaíba, 

Rio Grande, Tietê, Paranapanema e Iguaçu. 
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Figura 30 - Sub-bacias para análise da correlação com as EMs Macau (RN)  
e Santa Vitória do Palmar (RS). 

Fonte: adaptado pelo autor. 

 

 

 Na Tabela 9 se apresentam as usinas escolhidas e os valores de coeficiente 

de correlação de Pearson com as EMs Macau e Santa Vitória do Palmar. 

 

Tabela 9 - Correlação hidroeólica de Pearson e de Spearman para as estações de Macau 
(RN) e S. Vitória do Palmar (RS). 

USINAS (n
o
 ONS) SUB-BACIAS 

EM Macau EM S. V. do Palmar 

rP rS rP rS 

Santo Antônio do Jari (290) Amazonas ME -0,78 -0,77 -0,95 -0,97 

Santo Antônio (287) Amazonas MD -0,90 -0,93 -0,52 -0,59 

Tucuruí (275) Tocantins-Araguaia -0,83 -0,93 -0,43 -0,50 

Boa Esperança (190) Parnaíba - Atlântico NE -0,71 -0,79 -0,21 -0,25 

Paulo Afonso/Moxotó (176) São Francisco -0,58 -0,64 -0,15 -0,22 

Itapebi (188) Atlântico Leste -0,13 -0,32 0,30 0,19 

Manso (278) Paraguai -0,46 -0,62 0,06 0,08 

Jupiá (245) Paraná -0,52 -0,63 -0,10 -0,20 

São Simão (33) Paranaíba -0,56 -0,63 -0,12 -0,20 

Água Vermelha (18) Rio Grande -0,48 -0,57 -0,06 -0,13 

Três Irmãos (243) Tietê -0,50 -0,72 -0,03 -0,13 

Mascarenhas (144) Atlântico Sudeste -0,21 -0,37 0,21 0,07 

Rosana (63) Paranapanema -0,25 -0,20 0,09 0,00 

Baixo Iguaçu (81) Iguaçu 0,22 0,21 0,15 0,17 

Foz do Chapecó (94) Uruguai 0,88 0,84 0,41 0,38 

Dona Francisca (114) Atlântico Sul 0,84 0,83 0,41 0,46 
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 Os valores da Tabela 9 foram colocados nos mapas das Figuras 31 e 32.  

 

  

Figura 31 - Mapas de correlação hidroeólica com a EM Macau.  
Esq.: correlação de Pearson. Dir.: correlação de Spearman. 

Fonte: o autor. 

 

  

Figura 32 - Mapas de correlação hidroeólica com a EM S. Vitória do Palmar.  
Esq.: correlação de Pearson. Dir.: correlação de Spearman. 

Fonte: o autor. 

 

 Ambas as EMs apresentam correlação positiva com as sub-bacias da região 

Sul. A correlação da EM Macau com as regiões SE-CO e NE é negativa, variando de 

moderada a forte, enquanto a EM Santa Vitória do Palmar apresenta correlação 

positiva fraca e moderada com as sub-bacias mais próximas. Ocorre correlação 
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negativa de ambas as EMs com as sub-bacias da região N, forte e muito forte para a 

EM Macau e de moderada a muito forte para a EM Santa Vitória do Palmar. 

 A segunda abordagem se baseia na correlação entre duas usinas 

hidrelétricas importantes em diferentes regiões e as 264 EMs. As usinas escolhidas 

foram Itaipu (bacia do Paraná) e Belo Monte (bacia do Amazonas, margem direita), 

usinas de grande potência e distantes entre si. Por simplicidade de cálculo, foram 

considerados os intervalos totais de vazão no período de 1961 a 2013. 

 Os resultados para a usina Itaipu são apresentados na Figura 33. A 

correlação das EMs com Itaipu é similar à correlação de cada EM com a usina 

representativa mais próxima (Figura 28), exceto pela correlação positiva com as 

estações do extremo Norte e pela correlação negativa com as estações da região 

Sul. Do ponto de vista do planejamento, esta situação é mais favorável à 

complementaridade hidroeólica dentro das bacias hidrográficas, tendo em vista o 

maior potencial eólico na região Sul em relação à região Norte. 

 

  

Figura 33 - Mapas de correlação hidroeólica entre UHE Itaipu e EMs.  
Esq.: correlação de Pearson. Dir.: correlação de Spearman. 

Fonte: o autor. 

 

 A correlação entre a vazão de Belo Monte e as velocidades de vento nas 

estações é apresentada na Figura 34. A correlação de Pearson (Figura 34, 

esquerda) apresenta complementaridade no mínimo moderada (rP  -0,3) em 243 

EMs. Para 25 EMs a correlação é muito forte e destas, 18 estão na região Nordeste 

e quatro na região Sul, áreas de maior potencial eólico. 
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 No caso da correlação de Spearman os números são ainda mais expressivos: 

rS  -0,3 para 246 EMs e rS  -0,9 para 53 EMs, sendo 28 na região Nordeste e 7 na 

região Sul. Portanto, é excelente a complementaridade da usina de Belo Monte com 

a fonte eólica. 

 

  

Figura 34 - Mapas de correlação hidroeólica entre UHE Belo Monte e EMs.  
Esq.: correlação de Pearson. Dir.: correlação de Spearman. 

Fonte: o autor. 

 

 Como já foi dito, a correlação entre as vazões de Itaipu e Belo Monte e as 

velocidades de vento não foi calculada nos mesmos intervalos de tempo. Uma vez 

que a demonstração da hipótese da ergodicidade extrapola o escopo deste relatório, 

procurou-se verificar o impacto do uso dos intervalos totais de vazão no cálculo de 

correlação. Para isto, as correlações de Pearson e de Spearman da Figura 28, 

calculadas para intervalos análogos das médias mensais q  e u , foram recalculadas 

com os intervalos totais de vazão. O resultado é apresentado na Figura 35. 

 A dispersão é maior para valores positivos de rP e rS, mas o comportamento é 

linear e com correlação acima de 0,99, ou seja, o impacto dos intervalos totais sobre 

o cálculo das correlações não depende da qualidade da correlação.  

 

 

 



54 

 

 

Figura 35 - Efeito dos intervalos totais de vazão no cálculo da correlação. 
Esq.: correlação de Pearson. Dir.: correlação de Spearman. 

 

 

 A Figura 35 mostra que os intervalos totais levam à diminuição em 4% dos 

valores de correlação, uma vez que os coeficientes angulares das retas de 

correlação linear (indicadas em vermelho) são mP  mS  0,958. 

 A avaliação da correlação hidroeólica demonstra, portanto, que a fonte eólica 

complementa a fonte hidráulica e tem potencial para deslocar parcialmente as fontes 

térmicas, diminuindo o risco de operação. Possivelmente o deslocamento das fontes 

térmicas pela fonte eólica trará diminuição do custo da geração, se for mantida a 

atual política de incentivos. O 20
o
 Leilão de Energia Nova A-5 de 28/12/2014, por 

exemplo, obteve os seguintes preços médios de lance por MWh: R$ 162 para PCH, 

R$ 203 para UTE e R$ 136 para UEE (EPE, 2014). 

 

 

4.4.3. Avaliação Estatística Preliminar 

 

 As médias de velocidade e vazão para valores de correlação rS extremos, ou 

seja, mais próximos de -1 (complementaridade), de 1 (similaridade) e de 0 (sem 

correlação), são mostradas nas Figuras 36 a 38. As curvas indicam que, em 

princípio, é correto avaliar a complementaridade e a similaridade entre os regimes 

de vazão e de ventos a partir da correlação entre as médias mensais sazonais. 
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Figura 36 - Correlação negativa mínima (UHE Itapebi - EM Caetité). 
Fonte: o autor. 

 

 

Figura 37 - Correlação nula (UHE Marimbondo - EM Guarulhos). 
Fonte: o autor. 

 

 

Figura 38 - Correlação positiva máxima (UHE Dona Francisca - EM Bento Gonçalves). 
Fonte: o autor. 
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 Quando, porém, as curvas são apresentadas com o desvio padrão, como na 

Figura 39, a interpretação pode ser diferente: o perfil de velocidade de vento parece 

ser, pelo menos graficamente, constante e sem correlação com a curva de vazão. A 

Figura 39 demonstra, assim, a necessidade de análise estatística mais detalhada 

dos dados. 

 

 

Figura 39 - Correlação negativa mínima (UHE Itapebi - EM Caetité)  
com barras de desvio padrão. 

Fonte: o autor. 

 

 

 Mesmo sem a realização de testes estatísticos, verifica-se a tendência à 

homoscedasticidade na média sazonal da velocidade de vento, comportamento que 

se repete em todas as estações meteorológicas. Além disso, boa parte das curvas 

nas Figuras 16 a 18 mostram a mesma tendência: menor velocidade média no 

primeiro semestre e maior no segundo. Portanto, a velocidade média sazonal obtida 

da série histórica é representativa do comportamento do vento nas EMs. 

 Por último, apresenta-se a correlação anual para o par UHE Itapebi - EM 

Caetité, que apresenta a correlação mais negativa entre todos os pares. A 

correlação anual foi calculada para as séries Q( anoq ) e U( anou ), onde anoq  e anou  

são as médias anuais calculadas sobre os valores diários de vazão e valores 

horários de velocidade de vento. O resultado é mostrado na Figura 40: 
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Figura 40 - Correlação anual para o par UHE Itapebi e EM Caetité. 
Fonte: o autor. 

 

 A EM Caetité possui lacunas de dados e por isso a curva é descontínua. A 

Figura 40 demonstra que a correlação para a série sazonal (rS  -0,986, Figura 36) 

não é reproduzida pelas séries horárias/diárias em cada ano (-0,47  rS  0,37). As 

possíveis interpretações para este comportamento são: 

 

 Trata-se de um indício de que a média sazonal mascara a grande dispersão 

dos dados diários, invalidando a premissa de que a média mensal histórica é 

representativa do comportamento da velocidade dos ventos e, 

consequentemente, impedindo a associação entre coeficiente de correlação e 

complementaridade. 

 Os dados da série histórica indicam a tendência de longo prazo, sem permitir, 

no entanto, avaliar o comportamento no curto prazo. 

 A análise correlação/complementaridade é adequada ao planejamento do 

sistema (em estudos como o Plano Nacional de Energia), mas não para o 

planejamento da operação. 

 

 A primeira intepretação poderia ser verificada por meio de uma análise 

estatística rigorosa, que não foi feita nesta etapa do trabalho. Visando verificar se a 

média sazonal representa o comportamento real, foram inspecionados os dados em 

detalhe. A Figura 41 mostra os dados originais (horários) da velocidade medida na 

EM Remanso, num período de 10 anos. 
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Figura 41 - Dados horários de velocidade de vento da EM Remanso entre 1961-1970. 
Fonte: o autor. 

 

 Mesmo com o grande ruído é possível observar que os dados se distribuem 

em dez faixas distintas, ou seja, a velocidade oscila em períodos de 1 ano. As 

médias diária e mensal correspondem a diferentes graus de suavização (smoothing) 

dos dados originais, e são apresentadas na Figura 42: 

 

 

Figura 42 - Médias diária e mensal de velocidade de vento da  
EM Remanso no período 1961-1970. 

Fonte: o autor. 

 

 A suavização comprova o comportamento identificado nos dados originais, 

com 10 máximos e mínimos bem visíveis no período de 10 anos. Assim, verifica-se 

para a EM Remanso que: 
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 a velocidade instantânea apresenta comportamento sazonal quando 

observada em longos períodos, e  

 os máximos ocorrem no segundo semestre.  

 

 Verificou-se o mesmo comportamento para várias estações, o que comprova 

que a interpretação da baixa correlação para a média anual da Figura 40 não é o 

mascaramento da dispersão devido ao uso das médias sazonais. Em uma etapa 

futura o conjunto de dados será avaliado mediante análise estatística rigorosa. 

 

 

4.5. POTENCIAL EÓLICO 

 

 O potencial eólico foi avaliado a partir dos dados de velocidade média obtidos 

das EMs. As seguintes grandezas são discutidas: a velocidade média calculada 

sobre os dados originais e a velocidade corrigida para altura de 50 m, ambas 

distribuídas no território brasileiro usando o diagrama de Voronoi. Também se 

apresentam comparações do potencial eólico com o potencial hidráulico. 

 

4.5.1. Dados INMET versus Simulação de Modelo 

 

 A velocidade média calculada sobre os dados horários de cada estação é 

mostrada no mapa da Figura 43. O resultado é coerente com os regimes de vento 

simulado no Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (Amarante, et al., 2001b), com as 

maiores velocidades médias obtidas nas regiões Nordeste e Sul.  
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Figura 43 - Distribuição da velocidade média de vento para cada estação do INMET. 
Fonte: o autor. 

 

 Entretanto, a simulação no Atlas foi feita para altura de 50 m, levando em 

conta modelo de rugosidade, enquanto os dados do INMET foram medidos a 10 

metros e a avaliação foi feita apenas com valores de velocidade de vento. Para 

tornar possível a comparação entre os dados na mesma base usou-se a equação 

21, comum em estudos que demandam correção de velocidade de vento com a 

altura (Custódio, 2009): 
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onde: 

 h1: altura de medição das EMs do INMET (10 m); 

 u1: velocidade na altura de 10 m (m/s); 

 h2: altura de simulação usada no Atlas Eólico (50 m); 

 u2: velocidade na altura de 50 (m/s); 

 z0: rugosidade do solo (m). 
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 Segundo o Atlas Eólico, a rugosidade no território brasileiro varia entre 1 mm 

(nas regiões Nordeste e Sul) e 2 m (nas grandes metrópoles), mas na maior parte do 

território a rugosidade é próxima de 1 m, valor usado na equação 21. Com este 

procedimento, os valores da velocidade média das estações do INMET foram 

corrigidos pelo fator 1,7. O resultado é apresentado na Figura 44, com ambos os 

mapas baseados na mesma escala cromática. 

 

  

Figura 44 - Velocidades médias INMET corrigidas em altura (esq.) e simulação da 
velocidade média anual do Atlas Eólico (dir.). 

Fonte: adaptado pelo autor de Amarante et al. (2001). 

 

 Os mapas da Figura 44 mostram que o procedimento utilizado neste relatório 

não é capaz de reproduzir os detalhes da simulação apresentada no Atlas Eólico 

brasileiro. Potenciais simulados no extremo norte, na fronteira do Mato Grosso do 

Sul com o Paraguai e nos estados do Paraná e São Paulo não são visíveis no 

diagrama de Voronoi das velocidades médias. O potencial simulado na região 

Nordeste e no extremo sul do país são razoavelmente identificados, e o mapa 

construído com os dados do INMET apresenta semelhança em linhas gerais com o 

mapa simulado do Atlas. 

 

4.5.2. Potencial Eólico versus Potencial Hidráulico 

 

 Os autores do Atlas Eólico calcularam, a partir da velocidade média simulada, 

o fluxo de potência eólica anual, em W/m2 (indicada na escala da Figura 44, à 
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direita). O cálculo da potência eólica envolve parâmetros tais como área disponível e 

curvas de potência da turbina eólica, e está além do escopo deste relatório. No 

entanto, é possível comparar os potenciais eólico e hidráulico por meio da avaliação 

de u3
, uma vez que a potência do vento é proporcional a u3. 

 É importante lembrar que u3
  u3; assim, calculou-se ui

3 para cada valor 

de velocidade instantânea ui e em seguida aplicou-se o procedimento já discutido de 

cálculo da média sazonal. As curvas de u3
 para as regiões geográficas são 

apresentadas na Figura 45. 

 

 

Figura 45 - Séries sazonais para u
3
 por região geográfica. 

Fonte: o autor. 

 

 

 O comportamento de u3
 é essencialmente o mesmo da velocidade média 

sazonal (Figura 19), porém é maior a distância das curvas Nordeste e Sul para as 

demais, indicando o maior potencial nestas regiões. A grandeza u3
 foi comparada 

com a vazão média sazonal para o par de maior complementaridade (UHE Itapebi - 

EM Caetité) e o resultado é mostrado na Figura 46. 
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Figura 46 - Vazão da UHE Itapebi e velocidade do vento ao cubo para a EM Caetité. 
Fonte: o autor. 

 

 A Figura 46 deve ser comparada com a Figura 39, que apresenta os dados de 

vazão e velocidade para o mesmo par Itapebi-Caetité. Verifica-se que o desvio 

padrão para u3
 é bem maior que para Mu , o caráter de homoscedasticidade 

parece diminuir e a correlação fica menos visível. Portanto, a avaliação do potencial 

usando u3
 deve ser feita com mais cuidado e a análise estatística torna-se ainda 

mais necessária. Outro aspecto que merece esclarecimento na análise apresentada 

nesta seção é o uso do termo “potencial”. Ao contrário de outros estudos, não se 

buscou levantar o potencial eolielétrico, mas apenas a distribuição dos valores de 

u3
 no território nacional, para avaliar aspectos de complementaridade. 

 A média u
3
 sobre todos os valores ui foi usada na comparação com o 

potencial hidrelétrico no território nacional, disponível no Sistema de Informações do 

Potencial Hidrelétrico Brasileiro, SIPOT (Eletrobrás, 2015). A Eletrobrás define o 

potencial hidrelétrico como sendo a soma de potenciais determinados em estudos e 

aproveitamentos (ANEEL, 2005): 

 

 Estudos: de potencial remanescente; individualizados. 

 Aproveitamentos: apenas em inventário; com estudo de viabilidade; com 

projeto básico; em construção; em operação. 

 

 A Figura 47 mostra o potencial total por bacia. O potencial hidrelétrico total no 

território nacional era de 247.242 MW em 2014 (Eletrobrás, 2015). 
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Figura 47 - Mapa do potencial hidrelétrico por bacia hidrográfica em 2014. 
Fonte: elaborado pelo autor com dados do SIPOT (Eletrobrás, 2015). 

 

 

 As bacias são muito grandes e dificultam a comparação dos potenciais 

hidrelétrico e eólico. Mais interessante é usar os dados do SIPOT tabulados por 

estado e comparar com o mapa dos valores de u3
 em cada célula de Voronoi, 

como na Figura 48: 

 

  

Figura 48 - Potencial hidrelétrico por estado (esq.) e potencial eólico (dir.). 
Fonte: o autor. 
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 As escalas dos potenciais foram escolhidas com limite superior próximo do 

valor máximo (237 m3/s3 para EM Macau e 51.012 MW para o estado do Pará), 

mantendo a mesma proporção entre as faixas. 

 Os mapas da Figura 48 não permitem avaliar o potencial eolielétrico, mas 

demonstram qualitativamente a complementaridade espacial entre as fontes eólica e 

hidráulica nas regiões Norte e Nordeste. A complementaridade espacial é menor nas 

regiões Sul e Sudeste, com potenciais eólico e hidrelétrico consideráveis, 

observando-se o caráter mais hidrelétrico no Sudeste e mais eólico no Sul.  

 

 

4.6. DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL 

 

 Em seções anteriores mostrou-se que a análise estatística dos dados é 

necessária, e foi realizada de maneira preliminar nesta etapa da pesquisa. A análise 

da distribuição de Weibull, que governa o regime de ventos, é mais um passo na 

direção de uma avaliação estatística detalhada. 

 Na Tabela 10 são apresentados os parâmetros k1 e c1. O parâmetro k1 foi 

calculado com a equação 11 e com a média aritmética u  sobre todos os valores ui 

da série histórica de velocidades, e c1 foi calculado com a equação 6 e k1. A 

determinação dos parâmetros de Weibull foi feita para todas as EMs, e algumas 

foram escolhidas de modo a representar a gama de pares (k, c) e abranger toda a 

faixa de variabilidade, expressa por u/ . O sub-índice 1 significa que esta é a 

primeira estimativa dos parâmetros. 

 

Tabela 10 - Valores de k e c, calculados a partir de u  e . 

No OMM EM umáx u (aritm.)  (aritm.) u/  k1 c1 

82890 Arcoverde 10 3,766 1,347 0,358 3,0507 4,2144 

82594 Macau 14 5,503 2,042 0,371 2,9293 6,1684 

82493 Jaguaruana 14 3,728 1,946 0,522 2,0142 4,2068 

82141 Soure 10,3 2,235 1,187 0,531 1,9758 2,5217 

83967 Porto Alegre 14,7 2,079 1,968 0,947 1,0470 2,1171 

83037 Cel. Pacheco 10 1,031 1,032 1,001 0,9851 1,0242 

82331 Manaus 14,3 1,777 2,290 1,289 0,7464 1,4865 

83368 Aragarças 11,1 0,479 0,633 1,321 0,7265 0,3915 

83235 Taguatinga 20 0,731 1,381 1,889 0,4906 0,3527 

83718 Cordeiro 14 0,197 1,033 5,253 0,1595 0,0002 
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 A relação u/  varia entre 0,36 e 5,3 para as estações escolhidas. A mesma 

relação na estação de Clevelândia (PR) foi de 0,113 para o período de 1972 a 1993 

(Amarante, et al., 2001a), valor bem menor que o mínimo observado neste trabalho. 

Uma explicação possível para esta diferença é o menor período do estudo citado, 

mas não foi possível refazer o cálculo, uma vez que os dados da EM Clevelândia 

não estão disponíveis no BDMEP. 

 A determinação dos parâmetros de Weibull pode ser feita por diversos 

métodos, como visto na seção 2.2. Uma vez que não se trata aqui de avaliar o 

potencial eólico para fins de geração, mas de identificar comportamentos 

interessantes para o planejamento, buscou-se apenas verificar se a média aritmética 

e as equações citadas geram boas estimativas de k e c. 

 Uma maneira de melhorar a estimativa de u  e  é usar a ponderação no 

cálculo da média aritmética. Os dados de velocidade das EMs da Tabela 10 foram 

organizados em histogramas com diferentes números de classe K e intervalos u; a 

média ponderada pondu  e a variância 2 foram calculadas com as equações 22 e 23: 
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onde: 

 pondu  é a média aritmética ponderada; 

 
2  é a variância; 

 ui  é o valor da velocidade do vento no instante i; 

 fi  é a frequência da velocidade ui; 

 K  é número de classes do histograma; 

 N  é o número de dados horários da velocidade ui. 
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 Diferentes números de classes foram testados: 

 

 K  log2N + 1 (Sturges, 1926); 

 K  2N1/3 (Lane, et al., 2015); 

 K  N1/2 (usado, p. ex., pelo editor de planilhas MS Excel®); 

 K  (umáx  umín)/u, para u  0,01; 

 K  (umáx  umín)/u, para u  0,001; 

 K  N. 

 

 A Tabela 11 mostra os parâmetros de Weibull para a EM Arcoverde, 

calculados com as equações 6 e 11 e usando médias ponderadas e variâncias 

obtidas dos histogramas com diferentes valores de K. O uso da média ponderada é 

a segunda estimativa dos parâmetros de Weibull, daí o sub-índice 2. 

 

Tabela 11 - Média ponderada, desvio padrão, k e c, para diferentes números de classes, 
obtidos para a EM Arcoverde. 

K pondu  pond u/  k2 c2 

16 4,084934 0,901139 0,220601 5,186432 4,439621 

60 3,860436 0,922621 0,238994 4,749737 4,217025 

164 3,794522 0,906679 0,238944 4,750824 4,144968 

1.000 3,775042 0,909194 0,240843 4,709694 4,125771 

10.000 3,766963 0,906795 0,240723 4,712276 4,116811 

26.700 3,766381 0,907116 0,240845 4,709647 4,116308 

 

 

 O parâmetro c2 não é muito diferente de c1, sendo ambos praticamente iguais 

para K  63 classes. No entanto, a segunda estimativa de k fornece valores bem 

maiores que a primeira estimativa (k2  4,7 contra k1  3,05). 

 O efeito do número de classes no cálculo dos parâmetros de Weibull foi 

avaliado para a EM Arcoverde. Para cada valor de K montou-se uma tabela com 

valores de velocidade ui e frequência fi. A somatória dos valores de ui  fi, feita com o 

uso do software OriginPro® 7.5 da empresa OriginLab Corp., é o equivalente discreto 

da função distribuição acumulada F(u), equação 4. O resultado são as curvas FK(u) 

apresentadas na Figura 49. 
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Figura 49 - Função distribuição acumulada F(u) para EM Arcoverde, calculada para 
diferentes valores de K. 

Fonte: o autor. 

 

 

 Pode-se ver que para valores menores de K os detalhes são perdidos até a 

linha contínua para K  log2N + 1. Para K  N  26.700, os degraus na curva FKN(u) 

correspondem à contribuição do produto ui  fi para cada valor individual de ui. Para 

K  2N1/3  60 a curva não mostra os detalhes da curva FKN(u), mas a acompanha 

satisfatoriamente. Assim, utilizou-se o histograma com K  2N1/3 e as equações 22 e 

23 para determinação da média ponderada e da variância. Os valores de pondu  e 

2
pond  foram inseridos nas equações 6 e 11 para obtenção de k2 e c2. 

 O passo seguinte foi avaliar o desempenho das duas estimativas. Escolheu-

se usar a função distribuição acumulada F(u), calculada a partir dos dados originais 

e dos parâmetros (k1, c1) e (k2, c2). O procedimento é descrito a seguir: 

 

 Obtenção do histograma f(ui) a partir dos N valores originais de velocidade ui 

com ferramenta do MS Excel® e número de classes K  2N1/3. 

 Determinação de F(ui) a partir de f(ui) usando ferramenta de integração do 

software OriginPro® 7.5, da OriginLab Corp. 

 Cálculo dos parâmetros (k1, c1) com aritu  e
2
arit  nas equações 6 e 11. 

 Cálculo da distribuição de Weibull farit(ui) a partir dos valores ui no histograma 

f(ui), usando função dist.weibull(ui,k1,c1) do MS Excel®. 
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 Determinação de Farit(ui) com OriginPro® 7.5. 

 Determinação da média ponderada pondu  e da variância 2
pond  a partir do 

histograma f(ui) e da equação 22. 

 Cálculo dos parâmetros (k2, c2) com pondu  e 2
pond  nas equações 6 e 11. 

 Cálculo da distribuição de Weibull fpond(ui) a partir dos valores ui no histograma 

f(ui), usando função dist.weibull(ui,k2,c2). 

 Determinação de Fpond(ui) com OriginPro® 7.5. 

 

 Os resultados para a EM Arcoverde são mostrados na Figura 50. 

 

 

  

Figura 50 - Curvas f(u) e F(u) para dados originais, (k1, c1) e (k2, c2) para EM Arcoverde. 
Fonte: o autor. 

 

 

 A curva Farit(ui) obtida com os parâmetros (k1, c1) da média aritmética ajusta 

melhor a curva )(3/12 iNK
uF


 que a curva Fpond(ui) com (k2, c2) da média ponderada. 

Este comportamento foi observado para as EMs da Tabela 10 com k  1. Para k  1, 

os valores F(umáx) diferem de )(3/12 máxNK
uF


, como se pode ver na Figura 51: 
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Figura 51 - Curvas f(u) e F(u) para dados originais, (k1, c1) e (k2, c2) para EM Taguatinga. 
Fonte: o autor. 

 

 

 A razão reside no fato de a função dist.weibull(u0,k,c) ser nula para qualquer 

valor de k e c, enquanto o  uflim
u 0

 é infinito para k  1. Para corrigir este 

problema, o primeiro valor do histograma f(u0) foi ajustado de modo a fazer valer a 

condição )()( 3/12 máxNKmáx uFuF


 . As curvas F(u) refeitas com f(u0) corrigido 

permitiram verificar o efeito da ponderação na distribuição de Weibull, como se pode 

ver na Figura 52 para a EM Taguatinga. 

 

  

Figura 52 - Curvas f(u) e F(u) refeitas com f(u0) corrigido para a EM Taguatinga. 
Fonte: o autor. 

 

 As curvas Farit(u) obtidas com (k1, c1) para as EMs com k  1 (mostradas no 

Apêndice) ajustam melhor 3/12NK
F


 ou, no mínimo, tão bem quanto as curvas com 

(k2, c2). A correção de f(u0) não leva a valores diferentes de velocidades médias e 
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de variância, ou seja, são mantidas as estimativas (k1, c1) e (k2, c2). A Figura 53 

mostra a distribuição dos valores de k no mapa do Brasil, enquanto os insertos são 

as curvas das EMs representativas listadas na Tabela 10. 

 Os maiores valores de k localizam-se na região Nordeste, indicando maiores 

valores de velocidade de vento, uma vez que este parâmetro cresce com o pico da 

função distribuição de Weibull. Embora não esteja evidente na Figura 53, verificou-

se que nesta região também se encontram os maiores valores de c. Como os 

insertos mostram, quanto maior este parâmetro, mais larga é a curva f(u) e valores 

maiores de velocidade são mais prováveis. 

 

 

Figura 53 - Distribuição de valores de k para todas as EMs  
(insertos: valores para EMs escolhidas). 

Fonte: o autor. 

 

 Os parâmetros k e c na Figura 53 mostram que a região Nordeste apresenta 

maiores velocidades e com maior frequência, coerente com o maior potencial eólico. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

 A principal contribuição deste relatório técnico reside na avaliação do 

problema da complementaridade hidroeólica para todo o território nacional, baseada 

em dados históricos de vazão e de velocidade de vento. Se por um lado os dados 

eólicos não possuem a resolução necessária para avaliações de potencial 

eolielétrico, por outro o longo período de levantamento dos dados, de até cinco 

décadas, é interessante para avaliar a correlação entre as fontes. 

 A determinação de mapas de complementaridade hidroeólica é a principal 

contribuição deste trabalho. Os mapas, divididos em células de Voronoi associadas 

a cada estação meteorológica analisada, permitiram avaliar diferentes aspectos do 

comportamento das fontes. 

 A complementaridade entre as fontes hidráulica e eólica foi associada aos 

coeficientes de correlação de Pearson, rP, e de Spearman, rS. Os coeficientes de 

correlação foram calculados com as médias sazonais das séries históricas de vazão 

Q( 121 , ... , qq ) e velocidade de vento U( 121 , ... , uu ). Valores negativos de r indicam 

complementaridade sazonal, enquanto valores positivos significam que as fontes 

são similares. 

 A correlação hidráulica foi determinada por meio do coeficiente de correlação 

rj,k entre séries sazonais de vazão Qj e Qk, com j e k indicando diferentes usinas 

hidrelétricas. O mesmo procedimento foi usado na avaliação da correlação eólica 

com as séries de velocidade de vento Uj e Uk para estações meteorológicas j e k. 

 Os dados de correlação hidráulica corroboraram o comportamento de vazão 

já conhecido para as diferentes bacias hidrográficas e permitiu determinar as usinas 

mais representativas de cada bacia. A correlação eólica mostrou que a velocidade 

sazonal (média calculada sobre o período 1961-2013) varia bastante por todo o 

território nacional, sendo maior na região Nordeste e menor na região Norte. A 

velocidade sazonal com a média determinada sobre as estações, entretanto, varia 

muito pouco durante o período, indicando estabilidade dos regimes de vento nas 

cinco décadas de medição. 

 Os regimes de vento regionais são semelhantes e a grande maioria das 

estações mostrou médias maiores no segundo semestre. A região Norte tem a 
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menor autossimilaridade, com 74% de pares de estações meteorológicas com r  0 e 

com mediana em r  0,3, ou seja, metade dos pares têm correlação no mínimo igual 

a 0,3. A região Sul apresenta a maior autossimilaridade, com 98% dos pares com 

r  0, 75% dos pares com r  0,6 e mediana r  0,7. A autossimilaridade eólica no 

território nacional se traduz na correlação positiva em aproximadamente 90% dos 

pares de estações e correlação forte (r  0,6) em mais de 60% dos pares. 

 A correlação hidroeólica foi analisada em duas situações diferentes. Na 

primeira, determinou-se a correlação entre a série de vazões sazonais da usina 

representativa de uma bacia hidrográfica e as séries sazonais de velocidades das 

estações localizadas na mesma bacia. Há uma tendência a maiores valores de |r | 

para a matriz de correlação de Spearman, o que significa maior tendência à 

dependência monótona que à linearidade, comportamento esperado e que não 

diminui a importância da complementaridade no planejamento energético. 

 Verificou-se que a correlação negativa é muito forte (r  -0,9) na região do 

sertão nordestino abrangendo o norte da Bahia, oeste de Pernambuco, sul do Ceará 

e leste do Piauí. Nesta região se localiza a UHE Sobradinho, portanto, esta usina é 

fortemente complementada pela fonte eólica no seu entorno. A região Sul e a costa 

leste do litoral nordestino apresentam correlação positiva entre as fontes hidráulica e 

eólica e a costa norte do litoral nordestino apresenta menor complementaridade que 

o sertão, diferentemente do comportamento indicado pela literatura. 

 A segunda situação analisada envolve a correlação entre as fontes 

considerando usinas UHE e UEE localizadas em pontos distantes. Duas EMs, 

Macau (RN) e Santa Vitória do Palmar (RS) foram escolhidas em função da 

localização nos extremos das regiões Nordeste e Sul e pela grande velocidade 

média. A EM Macau apresenta correlação negativa forte e muito forte (r  -0,6) com 

a hidraulicidade da região Norte e moderada (-0,6  r  -0,3) com as usinas das 

bacias do São Francisco, Paraná, Paranaíba e Grande. Com as demais bacias a 

correlação da EM Macau varia de negativa fraca a positiva forte (-0,3  r  0,9), 

sendo positiva na região Sul e negativa nas bacias restantes. 

 A EM Santa Vitória do Palmar tem correlação negativa muito forte com o 

potencial hidráulico à esquerda do Rio Amazonas (r  -0,9), moderada na margem 

direita (-0,6  r  -0,3) e fraca na bacia do São Francisco e em parte da bacia do 

Paraná. Para as demais bacias a correlação é fracamente positiva. 
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 A correlação entre EMs distantes e as bacias hidrográficas mostra que o 

potencial eólico das localidades mais promissoras complementa as usinas 

hidrelétricas da região Norte, apenas. 

 Continuando a avaliação para pontos distantes, calculou-se a correlação entre 

as UHEs Itaipu e Belo Monte com todas as EMs. Ambas as UHEs apresentaram 

correlação negativa variando de forte a muito forte com a maioria das EMs. 

 A UHE Itaipu é complementada de maneira muito forte pelas estações mais 

próximas à UHE Sobradinho e pelas EMs do Mato Grosso do Sul na fronteira com o 

Paraguai. A UHE Belo Monte tem correlação negativa forte e muito forte com mais 

estações que Itaipu, com correlação negativa forte e muito forte em todas as áreas 

com maior potencial eólico, do Nordeste ao Sul. 

 Todas as EMs de maior correlação negativa com as principais usinas 

hidrelétricas têm bom potencial eólico, o que demonstra a capacidade da fonte 

eólica de deslocar as fontes térmicas em períodos de baixa hidraulicidade. 

 O estudo do potencial eólico (não eolielétrico) mostrou que os dados eólicos 

do INMET obtidos a 10 m permitem reproduzir as velocidades médias anuais 

apresentadas no Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, embora sem os detalhes 

obtidos com a simulação. Além disso, verificou-se correlação positiva de forte a 

muito forte entre a velocidade média obtida dos dados do INMET e o fator de 

capacidade verificado pelo ONS para a geração eólica no período de 2007 a 2013. 

Os valores de correlação obtidos foram rS  0,98 para a região Nordeste e rS  0,75 

para a região Sul. 

 Mesmo sem um procedimento de quantificação da correlação espacial, o 

mapa do potencial eólico demonstra a complementaridade espacial entre as fontes 

eólica e hidráulica. Este aspecto, que também decorre do método desenvolvido 

neste relatório, pode ser considerado no planejamento elétrico brasileiro.  

 A análise estatística preliminar mostrou que os valores de correlação de 

Pearson e de Spearman são consistentes e representam o comportamento 

hidroeólico. A correlação foi analisada com dados de velocidade de vento e vazão 

em intervalos análogos das séries, de modo a evitar a demonstração da 

ergodicidade dos processos. O cálculo dos coeficientes de correlação com as séries 

de vazões completas no período de 1931 a 2013 resulta em uma diminuição de rP e 

rS de 4% em média. 
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 A análise estatística mais rigorosa teve início neste trabalho por meio da 

determinação dos parâmetros de Weibull, k e c. O mapa de Voronoi para valores de 

k é coerente com o potencial eólico determinado e a região Nordeste apresenta os 

maiores valores de k, como esperado em função dos maiores valores de velocidade 

de vento. Os parâmetros de Weibull determinados neste trabalho serão futuramente 

comparados com estudos de avaliação de potencial eolielétrico realizados no Brasil. 

 Os objetivos principais deste trabalho de pesquisa foram alcançados. A 

complementaridade entre as fontes hidráulica e eólica foi avaliada de maneira 

quantitativa para todo o território nacional, a partir da correlação entre séries 

históricas de vazão e velocidade, e os resultados se mostraram consistentes e 

adequados ao planejamento energético.  

 Os dados de correlação hidroeólica mostraram que a fonte eólica pode, ainda 

que parcialmente, deslocar as fontes térmicas no planejamento da operação do 

Setor Elétrico Brasileiro. O trabalho de pesquisa continuará com a determinação dos 

procedimentos para inserção da fonte eólica no modelo PHOENIX. 
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APÊNDICE - FIGURAS ADICIONAIS 

 

 

 Neste apêndice se apresentam figuras não utilizadas ao longo do relatório 

para evitar redundância do texto, mas que podem ser úteis para o leitor interessado. 

 

 

DIVISÃO HIDROGRÁFICA 

 

 Na Figura A1 se apresenta a divisão hidrográfica do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos sobreposta aos limites estaduais, conforme sítio do Sistema 

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH). 

 

 

Figura A1 - Divisão hidrográfica segundo o CNRH. 
Fonte: SNIRH (http://www2.snirh.gov.br/atlasrh2013/). 

 

 

 A divisão hidrográfica do Plano Nacional de Recursos Hídricos é apresentada 

na Figura A2. A divisão é idêntica à do CNRH, mas se divide em dois níveis, o das 

bacias e o das sub-bacias hidrográficas. 

 

http://www2.snirh.gov.br/atlasrh2013/
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Figura A2 - Unidades hidrográficas no Plano Nacional de Recursos Hidricos (PNRH). 
Fonte: SNIRH (http://www2.snirh.gov.br/atlasrh2013/). 

 

 

USINAS HIDRELÉTRICAS REPRESENTATIVAS 

 

 Os cinco tipos de regimes hidrológicos foram apresentados na Figura 14. Na 

Figura A3 se apresentam as vazões médias das 10 usinas representativas. 

 

 

Figura A3 - Tipos de vazão das bacias brasileiras para as UHEs representativas. 
Fonte: o autor. 

 

 

http://www2.snirh.gov.br/atlasrh2013/
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CORRELAÇÃO EÓLICA 

 

 As séries UM para todas as estações são apresentadas na Figura A4 à 

esquerda, enquanto a média destas séries se encontra na Figura A4 à direita. É 

evidente a pequena variação dos desvios padrão. 

 

   

Figura A4 - Velocidade média para todas as EMs (esq.) e velocidade média geral (dir.). 
Fonte: o autor. 

 

 Na Figura A5 são mostradas as séries sazonais com médias calculadas sobre 

as EMs para todos os anos do período 1961-2013. As Figuras A4 e A5 são detalhes 

da Figura 27. 

 

   

Figura A4 - Velocidade média para todos os anos (esq.) e velocidade média geral (dir.). 
Fonte: o autor. 
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 A frequência dos pares de EMs foi apresentada no texto para a região 

Sudeste. Na Figura A6 são mostradas as frequências para as regiões restantes. 

 

 

 

Figura A6 - Frequência de pares de estações por correlação para as regiões S, NE, CO e N. 
Fonte: o autor. 
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 As Figuras 36, 37 e 38 mostraram as médias sazonais de vazão e velocidade 

de vento para os pares UHE-EM com valores extremos de correlação. Na Figura A7 

se apresentam as curvas Mu  versus Mq  para os mesmos pares. 

 

 

   

Figura A7 - Correlação Mu   Mq : máxima negativa (esq.), nula (centro) e  

máxima positiva (dir.). 
Fonte: o autor. 

 

 

 Na Figura A8 são apresentadas as curvas análogas às da Figura A7, 

substituindo Mu  por u3
. Deve-se notar que os pares com valores extremos de 

correlação são diferentes neste caso. 

 

 

   

Figura A8 - Correlação u
3
  Mq : máxima negativa (esq.), nula (centro) e  

máxima positiva (dir.). 
Fonte: o autor. 
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DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL 

 

 A análise de Weibull foi mais bem detalhada para as EMs Arcoverde e 

Taguatinga. Nas Figuras A9 a A12 se apresentam as curvas análogas às mostradas 

nas Figuras 50 a 52 para as EMs restantes. 

 

 

   

   

   

   

Figura A9 - Curvas f(u) para dados originais, (k1, c1) e (k2, c2) para diferentes EMs. 
Fonte: o autor. 
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Figura A10 - Curvas F(u) para dados originais, (k1, c1) e (k2, c2) para diferentes EMs. 
Fonte: o autor. 
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Figura A11 - Curvas f(u) para dados originais, (k1, c1) e (k2, c2) para  

f(u0) corrigido em diferentes EMs. 
Fonte: o autor. 

 

   

 

   

 

Figura A12 - Curvas F(u) para dados originais, (k1, c1) e (k2, c2) para  

f(u0) corrigido em diferentes EMs. 
Fonte: o autor. 

 


