
13º Fórum de Energia Eólica

29 – 07 – 21

Vanessa Guedes, D.Sc.



Transição Energética

A BloombergNEF (BNEF) divulgou em 21 de julho, o relatório anual e indica a 
necessidade de investimentos entre US$ 92 trilhões e US$ 173 trilhões em 
transição energética para que o mundo alcance a neutralidade de emissões 
de carbono (net-zero) até 2050.

Para alcançar esse objetivo, o investimento anual precisará mais do que 
dobrar, passando de cerca de US$ 1,7 trilhão por ano hoje, para algo em torno 
de US$ 3,1 trilhões e US$ 5,8 trilhões por ano, em média, nas próximas três 
décadas.

https://megawhat.energy/noticias/sustentabilidade/143445/investimento-anual-em-
transicao-energetica-deve-dobrar-para-alcance-do-netzero-aponta-bnef

https://megawhat.energy/noticias/sustentabilidade/143445/investimento-anual-em-transicao-energetica-deve-dobrar-para-alcance-do-netzero-aponta-bnef


Transição Energética

O relatório também indicou o adicional de capacidade instalada por fonte e tecnologias 
por ano até 2030 para o alcance da net-zero em 2050, sendo: 

• 505 GW de energia eólica (5,2 vezes o total de 2020); 

• 455 GW de solar fotovoltaica (3,2 vezes o total de 2020); 

• 245 GWh de baterias (26 vezes o total de 2020); 

• 35 milhões de veículos elétricos (11 vezes o total de 2020); 

• e implantação de 18 milhões de bombas de calor.



Transição Energética

https://gwec.net/wp-content/uploads/2021/06/Global-Wind-Workforce-Outlook-2021-2025.pdf
https://epbr.com.br/brasil-precisa-treinar-quatro-mil-trabalhadores-ate-2025-para-suporte-ao-setor-

eolico/

O Brasil precisará treinar 3.737 
profissionais nos próximos cinco anos 
para dar suporte à instalação 
programada de 9,7 GW adicionais de 
eólica onshore até 2025.

Já a indústria eólica global precisará 
treinar mais de 480 mil pessoas neste 
período para atender à demanda do 
mercado de energia.

https://gwec.net/wp-content/uploads/2021/06/Global-Wind-Workforce-Outlook-2021-2025.pdf
https://epbr.com.br/brasil-precisa-treinar-quatro-mil-trabalhadores-ate-2025-para-suporte-ao-setor-eolico/
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O Cepel e a 
Transição 
Energética

O Cepel, na área de energia 
eólica tem contribuído para a 

Transição Energética desde 
1995 (antes do PROINFA).

Foi o coordenador da 
elaboração do primeiro Atlas 
do Potencial Eólico Brasileiro, 
que foi uma grande incentivo 

ao desenvolvimento da 
energia eólica no Brasil.
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O Cepel e a 
Transição 
Energética

Prospecção de locais promissores, 
acompanhamento da instalação de 
torres anemométricas, tratamento 
de dados, otimização de parques 
eólicos

Avaliação de projetos para leilões 
de energia regulada para as 
empresas do Sistema Eletrobras
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O Cepel e a 
Transição 
Energética

Metodologia para cálculo de P90, a ser 
divulgada este ano

Avaliação econômica de projetos de Energia 
Eólica  - ANAFIN (produto do Cepel)

Curso Básico de Energia Eólica desde 2007 
(18 edições até hoje) para as empresas do 
Sistema Eletrobras, Aneel, ONS e empresas 
privadas
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O Cepel e a 
Transição 
Energética Estudo de conexão elétrica 

para Parques eólicos Offshore 
– clientes: Petrobras e 
Equinor

Projetos de Operação e 
Manutenção – Gestão de 
ativos – Indústria 4.0



Desafios Tecnológicos
Tendências de Projetos de 

Pesquisa e 
Desenvolvimento

Projetos de Operação e 
Manutenção (O&M)

Temas deste painel



Desafios Tecnológicos

• Ciência de dados e Inteligência Artificial

Como tirar vantagem destas duas tecnologias?
Grande disponibilidade de dados. Como melhorar as medições e reduzir as incertezas
Como quantificar as incertezas
Como garantir a segurança dos dados obtidos online

• Conseguir produzir energia cada vez mais barata - > inovações nos 
equipamentos, aerogeradores maiores

• Aproveitar outras faixas de velocidades de ventos

• Viabilizar Offshore – custos, conexão à rede, logística, manutenção, 
regumentação, licenciamento ambiental



Tendências de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

• Uso de machine learning e dados SCADA para metodologias de operação e 
manutenção

• Wake steering para otimização do posicionamento dos aerogeradores e maior 
produção energética

• Uso da curva de potência para detecção de falha dos aerogeradores

• Novos materiais e processos de fabricação para pás. Ensaios não destrutivos 
para avaliação de integridade de pá.

• Estudo aerodinâmico de esteira de aerogeradores – diversos métodos possíveis



Tendências de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento
No Cepel

• Estimativa das incertezas para cálculo da produção energética P90 (em parceria com o Inmetro)

• Melhorar o cálculo de P50 – atualmente o Cepel estuda uma metodologia de estimativa da 
estabilidade atmosférica local utilizando Inferência Bayesiana – outra opção: estudo do 
escoamento utilizando Mass-consistent model para cálculo do campo de velocidades de vento

• Em Operação e Manutenção, elaboração do digital twin de um conversor DFIG para metodologia 
de previsão de falhas

• Utilização de sensores de vibração para identificação de falhas em pás (aparato experimental em 
laboratório)

• Para offshore, análise de esforços mecânicos para turbinas flutuantes usando descrição 
lagrangeana do escoamento ao invés de euleriana
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PROJETOS DE OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO (O&M)



https://sigel.aneel.gov.br/validadoreol/

Parques eólicos no Brasil



Parques eólicos no Brasil

https://sigel.aneel.gov.br/validadoreol/
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Projetos

Parque Artilleros (da Eletrobras) – desde 2019

- Operação e Manutenção pela equipe do parque

CGT Eletrosul Parques Eólicos – de janeiro de 2021

- Operação e Manutenção pelo fabricante do aerogerador
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SCADA
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Versão preliminar da plataforma de monitoramento do 
Parque Eólico Artilleros, da Eletrobras, no Uruguai. Os 
dados de produção energética e de velocidade dos 
ventos do parque e de cada aerogerador são 
disponibilizados online para a equipe de manutenção e 
para a diretoria do parque. Podem ser acessados por 
computador, tablet ou celular.

Dashboard (em fase de testes)
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Dashboard (em fase de testes)
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DianE
Diagnóstico Preditivo

Gestão da Informação Análises

Classificação Suporte à Decisão

Compila dados de Ativos e 
de monitoramento da 
Empresa.

Tratamento estatístico e em 
séries temporais, gestão de 
alarmes e laudos de 
diagnóstico.

Integra diferentes 
metodologias produzindo 
um indicador uniforme de 
risco de falha.

Alerta gestores de 
manutenção para  ações 
indicadas.

Plugins de Análise por Equipamento

Diagnóstico via Manutenção 
Centrada em Confiabilidade.

(MCC ou RCM)
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DianE
Diagnóstico Preditivo
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DianE
Diagnóstico Preditivo

Plugin de detecção de falha utilizando a curva de potência
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CGT Eletrosul Parques Eólicos

http://www.cgteletrosul.gov.br/nosso-negocio/geracao/geracao-empreendimentos-eolicos



ConWeib
Probabilidade de Falha

Histórico 
de Falhas

Confiabilidade

CXAT6-01



ConWeib
Probabilidade de Falha
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Conclusões
• A energia eólica é um importante personagem na transição energética e, por ser uma 

tecnologia de geração nova, ainda possui importantes desafios tecnológicos a superar. 

• Segundo o Global Wind Workforce Outlook, “o Brasil continua sendo um dos países com mais 
crescimento de energia eólica onshore em todo o mundo. Apesar dos impactos da pandemia 
de COVID-19, o Brasil foi classificado no ranking top 5 de mercados de energia em 2020 com 
3 GW de novas instalações. A energia eólica já é a segunda maior fonte de eletricidade no 
país depois da energia hidrelétrica.”

• O Cepel se coloca à disposição para contribuir e participar das discussões para o 
desenvolvimento desta importante fonte.

https://gwec.net/wp-content/uploads/2021/06/Global-Wind-
Workforce-Outlook-2021-2025.pdf

https://gwec.net/wp-content/uploads/2021/06/Global-Wind-Workforce-Outlook-2021-2025.pdf
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Obrigada

contato: 
vanessag@cepel.br


