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RESUMO

MOREIRA, Heron. Viabilidade econômica na geração de energia elétrica com o
uso de microaerogeradores. 2016. 42 f. Monografia de Especialização em
Energias Renováveis – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016.

Pensando na necessidade de apresentar fontes alternativas de geração de energia
elétrica de modo a minimizar a dependência de geração com fonte hidráulica e com
a possibilidade de geração residencial com baixo impacto ambiental, desenvolve-se
este trabalho de pesquisa. Tendo como objetivo apresentar um estudo de viabilidade
econômica em relação a instalação de um sistema de microgeração de energia
elétrica derivada do potencial eólico escolheu-se como localidade o município de
Araucária, região metropolitana de Curitiba, devido ao posicionamento próximo à
estação anemométrica, à incidência e a velocidade média dos ventos na região. Por
meio de em um levantamento bibliográfico sobre a geração eólica e ferramentas de
engenharia econômica, analisa-se o impacto econômico e o tempo de retorno do
investimento, bem como o custo benefício de uma instalação eólica na região
estudada. Para tanto, o modelo de sistema de microgeração eólica instalado é o
chamado interligado, pois este sistema permite a permanência de utilização de
energia da rede elétrica e fornece à rede o excedente da energia produzida.
Palavras-chave: Engenharia econômica, taxa de retorno, investimento, fontes
renováveis, microgeração eólica.

ABSTRACT

MOREIRA, Heron. Economic viability in the electricity generation using wind
microgenerators. 2016. 42 f. Monografia de Especialização em Energias
Renováveis – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016.

Thinking about the need to provide alternative sources of power generation in order
to minimize dependence on hydro generation source and the possibility of residential
generation with low environmental impact, develops this research. Aiming to present
an economic feasibility study regarding the installation of an electric power
microgeneration system derived from wind potential was chosen as location the city
of Araucaria, metropolitan region of Curitiba, due to the positioning near the
anemometer station, the incidence and the average wind speed in the region.
Through in a literature on wind generation and economic engineering tools, analyzes
the economic impact and the return time of investment, as well as the cost benefit of
a wind power plant in the region studied. Therefore, the wind microgeneration system
model installed is called the interconnected, because this system allows the
permanence of use of utility power and provides the network the energy produced
surplus.
Keywords: Economic engineering, rate of return, investment, renewable sources,
wind microgeneration.
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho de pesquisa versa sobre a geração de energia elétrica a
partir de fontes renováveis, especificamente transformando a energia cinética das
massas de ar (ventos) provocadas pelo aquecimento desigual na superfície da Terra
em energia elétrica.
Nas três últimas décadas, em diversos países, houve um aumento
significativo em investimentos e estudos para se obter diversificação da matriz
energética, ou seja, na procura por diferentes fontes de energias alternativas e
principalmente sustentáveis.
Aqui no Brasil, a geração eólica tem se mostrado uma excelente solução na
busca de formas alternativas de geração de energia.O país já está entre os maiores
produtores de energia eólica e a expectativa é que a expansão avance nos próximos
anos, passando a ocupar o terceiro lugar na participação na matriz elétrica brasileira.
A energia dos ventos é uma abundante fonte de energia renovável, limpa e
disponível em todos os lugares. A utilização desta fonte de energia para a geração
de eletricidade, em escala comercial, teve início em 1992 e, através de
conhecimentos da indústria aeronáutica, os equipamentos para geração eólica
evoluíram rapidamente em termos de ideias e conceitos preliminares para produtos
de alta tecnologia. Na última década, a indústria de turbinas eólicas acumulou
crescimentos anuais acima de 30% e movimentou cerca de dois bilhões de Dólares
em vendas por ano (PANORAMA, 2006).
Acreditando que a diversificação da matriz energética tende a contribuir para
a integração das redes de distribuição, diminuindo a excessiva dependência das
hidroelétricas busca-se com esse estudo apresentar uma possibilidade de geração
eólica residencial.
Neste primeiro capítulo serãoapresentados a delimitação do tema em
questão, os problemas e premissas pertinentes, os objetivosgeral e específico, a
justificativa eos procedimentos utilizados na coleta de dados, por meio de pesquisa
bibliográfica.
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1.1 TEMA
O Brasil passa por uma expansão na geração eólica, devido a condições
hidrológicas, no início de 2015 aquela representou 4,7% da energia gerada, ainda
havendo muito a explorar. Com parques eólicos em construção estima-se que em
2019 represente 10% do total de energia gerada.
Somente no ano de 2015, mais de 100 usinas eólicas entraram em operação
no Brasil, empregando aproximadamente 41 mil trabalhadores. Segundo a
Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) atualmente existem 167
parques eólicos parques eólicos em todo o país, mas 36 deles estão desconectados
da rede por falta de linhas de transmissão.
Os países emergentes têm apresentado elevado potencial de produção de
energia eólica, mas enfrentam barreiras decorrentes de falta de experiência,
ausência de recursos e métodos para seleção dos locais adequados para
implantação das turbinas de captação e transformação de energia cinética em
eletricidade, o que corresponde a um cenário significativamente diferente do
enfrentado por países desenvolvidos (ABRAMOWSKI e POSORSKI, 2000).
Segundo o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, o Brasil apresenta cenários
importantes a serem explorados a fim de gerar eletricidade a partir de turbinas
eólicas.
O estudo para a instalação de um aerogerador deve levar em consideração
a velocidade dos ventos na região. Sabe-se que a energia eólica provém da
radiação solar uma vez que os ventos são gerados pelo aquecimento não uniforme
da superfície terrestre. Outros fatores influenciam diretamente a velocidade dos
ventos:


A variação da altura do terreno em relação ao nível do mar:



A rugosidade do terreno, que é caracterizada pela vegetação, utilização da
terra e construções;



Presença de obstáculos nas redondezas que alteram o curso dos ventos;



Relevo que pode causar efeito de aceleração ou desaceleração no
escoamento do ar.
Recorrendo a mapas topográficos, algumas das melhores regiões do Brasil

para a instalação de parques eólicos localizam-se no Estado de Roraima e litoral da
Região Norte,na região Nordeste, principalmente nolitoral e em grande parte do Rio
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Grande do Sul.Estas regiões estão em cores diferenciadas na figura 1 apresentada
a seguir.

Figura 1:Mapa do Potencial Eólico Brasileiro.
Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro,2015.

Na sequência pretende-se detalhar algumas das regiões com maior
potencial de geração de eletricidade proveniente da energia eólica. Tal estudo será
realizado a partir de informações apresentadas em Atlas do Potencial Eólico e
mapas que comprovam características favoráveis para a utilização dessa fonte de
energia.
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Figura 2:Potencial eólico no Estado do Rio Grande do Sul.
Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro,2015.

A figura 2 destaca regiões do Estado do Rio Grande do Sul potencialmente
interessantes para a geração eólica. São regiões em que a velocidade dos ventos,
medidos a 50 metros de altura ultrapassam 6 m/s.
A região Nordeste do país também apresenta regiões potencialmente viáveis
para instalação de parques eólicos. Na figura 3destaca-se ao longo do litoral
Nordestino os locais onde a velocidade do vento é maior chegando a atingir 9 m/s
(cor azulada). Regiões avermelhadas apresentam ventos em torno de 7,5 m/s. Nas
regiões amareladas os ventos atingem aproximadamente 6,5 m/s.
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Figura 3: Potencial Eólico da Região Nordeste
Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, 2015.

Estudos e medições da velocidade dos ventos apresentam localidades
viáveis para a instalação de turbinas eólicas, porém o crescimento da geração eólica
tem esbarrado na falta de investimentos nas redes de distribuição.
Se as usinas eólicas crescem, o mesmo não pode ser dito das linhas de
transmissão que levariam a energia produzida por elas aos consumidores.
Hoje há dez parques eólicos prontos para produzir energia, mas não
conseguem fornecer ao sistema porque as linhas de transmissão não
chegaram até eles. O problema foi maior - já foram 40 os parques parados
por não estarem conectados ao sistema (IBELLI, 2016).

Assim, a escolha adequada para o local de construção de uma usina eólica,
deve levar em consideração a existência de redes de distribuição, ou os custos
necessários para integrar essa usina à rede.
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Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica – ABEEólica, atualmente
são 275 parques eólicos instalados no país, os três maiores são:
•

Parque Eólico de Osório, localizado em Osório (RS), com capacidade
instalada de 300 MW;

•

Complexo Eólico do Alto do Sertão I, localizado em Caetité, Guanambi e
Igaporã (BA), possui capacidade instalada de 293,6 MW;

•

Parque Eólico Giribatu, localizado em Santa Vitória do Palmar (RS) com
capacidade instalada de 258 MW.

Figura 4: À esquerda e a direitaparque eólico do Alto Sertão I – BA
Fonte: Atlas potencial eólico, 2015.

Instalados em regiões afastadas das grandes cidades, dependem de
integração da rede para serem distribuídos. A instalação de turbinas eólicas em
zonas urbanas é prejudicada devido a estruturas existentes, afetando a velocidade
dos ventos. Mas seria viável a geração elétrica residencial a partir de minigeradores
eólicos?
Neste estudo será analisada a viabilidade econômica do sistema interligado
de um microgerador eólico, uso residencial, com a rede elétrica.

1.1.1. Histórico da evolução da energia elétrica no Brasil.
A geração de eletricidade e a sua distribuição são marcos recentes se
comparados com grandes descobertas ou invenções da humanidade.
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No ano de 1879 o inventor norte americano Thomas Alva Edison criou a
primeira lâmpada elétrica (Cunha et al, 2008).Neste mesmo ano essa tecnologia
chegou ao Brasil.
Em 1883 entrou em operação a primeira usina hidrelétrica brasileira, as
margens do rio Itabuna, a Usina de Marmelos fornecia energia para alimentar
sistemas de iluminação pública (Cunha et al, 2008).
Outro marco importante para a evolução da energia elétrica no Brasil foi a
criação do Ministério de Minas e Energia e a Criação da Eletrobrás, deixando de ser
competência do Ministério da Agricultura.
Outro marco importante ocorreu em 2004 com o objetivo de expandir
infraestrutura energética do país e resgatar a responsabilidade do Estado, aprovouse um novo modelo do setor elétrico e criação da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE).
O diagrama da figura 5, apresenta resumidamente alguns dos marcos mais
importantes da evolução da energia elétrica no Brasil.

Figura 5: Marcos da evolução da energia elétrica
Fonte: Adaptado de Cunha et al, 2008.

A primeira turbina eólica comercial ligada à rede elétrica pública foi instalada
em 1976, na Dinamarca. Já no Brasil, o primeiro aerogerador foi instalado em
Fernando de Noronha - Pernambuco, em 1992.
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1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA
A obtenção de dados adequados e confiáveis determinam investimentos em
qualquer área, e no setor elétrico não é diferente. Este estudo sobre geração eólica
vem auxiliar no preenchimento de uma possível lacuna, apresentando informações
sobre a região estudada e suas principais características, tais como velocidade dos
ventos, análise de custos de equipamentos utilizados na microgeração, informações
técnicas quanto à potência elétrica e arranjo físico dos equipamentos.
A velocidade do vento em diferentes localidades pode variar bastante
durante os meses do ano. Outros fatores que influenciam a velocidade do vento são
o relevo, rugosidade e eventual presença de obstáculos em cada local,
principalmente em centros urbanos.
O Estado do Paraná possui estações anemométricas que indicam a
viabilidade de instalação de turbinas eólicas, regiões em que a velocidade dos
ventos ultrapassa 6 m/s.
‘’’

Figura 6: Potencial Eólico do Estado do Paraná
Fonte: COPEL – Geração eólica, 1999.
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Regiões amareladas do mapa da figura 6 indicam locais do Estado do
Paraná em que a velocidade dos ventos, medidos a 50 metros de altitude é cerca de
6 m/s. Regiões rosadas ou avermelhadas indicam que os ventos ultrapassam a
velocidade de 6,5 m/s.

Figura 7: Dinâmica de uma frente fria passando sobre o Estado do Paraná
Fonte: Atlas do Potencial Eólico do estado do Paraná, 2015.

Na figura 7observa-se no mapa duas diferentes frentes frias sobre o estado
do Paraná que se intensificam no inverno e primavera. Em azul, frente fria gerada no
Polo Sul dentro do processo de circulação atmosférica arrastando a outra massa de
ar polar menos fria, representada por setas vermelhas. O encontro das duas massas
de ar gera chuvas e intensifica a velocidade dos ventos na região.
A localidade escolhida para este estudo foi o município de Araucária, cidade
da região metropolitana de Curitiba, devido ao posicionamento próximo à estação
anemométrica,à incidência e a velocidade média dos ventos. Os dados que
viabilizam este trabalho foram extraídos do atlas do potencial eólico brasileiro,
paranaense e de anemômetros instalados na região.
Araucária está localizada no primeiro planalto paranaense. Com altura em
torno de 900 metros, relevo suavemente ondulado, clima temperado com
temperatura média anual de 18oC.
Não existem números significativos de estudos sobre a viabilidade de
instalações de aerogeradores onde a velocidade dos ventos é inferior a 6 m/s.
Tampouco existem estudos para instalação de microaerogedados com hélices a 20
metros de altura.
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FIGURA 8: Configuração aerogerador Eixo Horizontal Air Breeze160 W
Fonte: Energia eólica – Porta forte Aerogerador Eixo Horizontal, 2016.

A figura 8 apresenta a foto de um modelo de aerogerador de pequeno porte
usualmente utilizado em sistemas isolados. Este modelo contém além do
aerogerador, bateria e controlador de carga.
A cidade de Araucária mantém um constante sistema de monitoramento do
ar, com vários anemômetros instalados na região, como mostra a figura abaixo:

FIGURA 9:Localização de estações de monitoramento
Fonte: IAP - Anemômetros Paraná, 2015.
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Quando se analisa a viabilidade da implantação de um sistema de
microgeração eólica alguns fatores devem ser levados em consideração, bem como
suas vantagens e desvantagens em relação a outros tipos de geração elétrica.

1.3PROBLEMAS E PREMISSAS
De acordo com projeções do Ministério do Planejamento, o consumo de
energia elétrica triplicará até o ano de 2050. Em 2014 a energia dos ventos foi
responsável por apenas 2% do total fornecido pelo parque gerador elétrico brasileiro,
porém o dobro de sua participação em relação a 2013. Estudos comprovam que
estes índices continuarãosubindo, pois, o Brasil é um dos países com maior
potencial para a energia eólica no mundo.
Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica
(ABRADEE), a tarifa de energia é o preço cobrado por unidade de (R$/kWh), este
custo é incorrido pelos valores da geração e transmissão, até a disponibilização da
eletricidade aos clientes.
Nos anos de 2014 e 2015 o consumo brasileiro de energia elétrica
residencial foi de aproximadamente 130.000 GWh por ano. Esse valor representa
aproximadamente 27% do total consumido no país nos diversos setores.
Recentemente houve alterações significativas no custo da energia elétrica
no Brasil, a razão para elevação dos custos, segundo autoridades do setor
energético, é a diminuição na oferta de água para a produção de eletricidade, já que
o sistema elétrico brasileiro é formado em sua maioria por usinas hidrelétricas.
Anualmente o Ministério de Minas e Energia (MME) divulga o Balanço
Energético Nacional (BEN), documento que tem como finalidade apresentar a
contabilização relativa à oferta e ao consumo de energia no Brasil.
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FIGURA 10: Oferta interna de energia elétrica – Ano base 2014.
Fonte: Balanço Energético Nacional, 2015.

Figura 11: Oferta interna de energia elétrica – Ano base 2015.
Fonte: Balanço Energético Nacional, 2016.

As figuras 10 e 11 apresentam os gráficos da oferta interna de energia
elétrica. Observa-se que a matriz energética apresentou algumas mudançasnos dois
últimos anos,apresentando significativo aumento na geração eólica quepassou de
2% em 2014 para 3,5% em 2015.
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FIGURA 12: Geração Eólica e Geração Nuclear.
Fonte: Balanço Energético Nacional – Geração energia, 2016.

O gráfico da figura 12 mostra o crescimento significativo da geração eólica
nos últimos 8 anos no país. Percebe-se que a partir de 2014 superou a geração
nuclear que atualmente gera cerca de 15.000 GWh anualmente.
Perante esse cenário de aumento no consumo e na tarifa de energia elétrica,
estuda-se a possibilidade de instalação de um micro sistema de geração eólica
residencial. A viabilidade desse projeto depende de alguns fatores tais como:
•

Incidência de velocidade dos ventos na região;

•

Tipo de topografia da região;

•

Altitude da região;

•

Condições climáticas;

•

Custos de mão de obra e material.

Os

fatores

descritos

anteriormente

serão

novamente

abordados

e

aprofundados em capítulos seguintes.
Dentre as inúmeras possibilidades de energias renováveis que produzem
reduzidos impactos ambientais e não emitem gases de efeito estufa, as fontes
eólicas têm despontado como uma das mais interessantes em termos de produção,
segurança de fornecimento e sustentabilidade ambiental (GWEC, 2008; EWEA,
2009).
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Uma questão pertinente ao financiamento de parques eólicos consiste na
crença de avanços socioeconômicos (MATINS, GUARNIERI e PEREIRA, 2008).
Em 2009 Magalhães, apontou as seguintes vantagens e desvantagens
quanto ao uso de um sistema eólico:





Vantagens
•

Não emite gases de efeito estufa;

•

Não emite gases poluentes;

•

Não gera resíduos na sua operação;

•

Transformação limpa do recurso energético natural (o vento);

•

O sistema é bastante durável e precisa de pouca manutenção.

Desvantagens
•

Se houver mau estudo de mapeamento, previsão e medição dos
ventos no local não se tornam fontes confiáveis;

•

Possuem custo de investimento elevado;

•

Poluição visual;

•

Poluição sonora;

•

Fauna.

1.4 OBJETIVOS
Os objetivos dessa pesquisa se subdividem em objetivos gerais e objetivos
específicos nos tópicos descritos a seguir:

1.4.1 Objetivo Geral
Realizar uma análise econômica em relação a viabilidade da aplicação de
um sistema de microgeração eólica residencial.
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1.4.2 Objetivos Específicos
• Realizar um levantamento bibliográfico sobre a geração eólica e
ferramentas de engenharia econômica;
• Analisar o impacto econômico e o tempo de retorno do investimento na
instalação de um micro aerogerador eólico;
• Verificar o custo benefício de uma instalação eólica na região estudada.

1.5 JUSTIFICATIVA
A produção de energia elétrica proveniente da energia dos ventos vem
crescendo muito nas últimas duas décadas. Com o objetivo de diminuir os custos
com a geração de eletricidade e diminuir a dependência devido a importação de
carvão e derivados de petróleo, países da Europa investiram em pesquisas e em
projetos que ampliaram a produção de energia eólica.
Atualmente os países que lideram o ranking de geração eólica são a China,
os Estados Unidos, a Alemanha e a Espanha. O Brasil ocupa a décima posição na
geração desse tipo de energia a partir dessa fonte alternativa, limpa e renovável
(ANEEL, 2015).
Alguns dos principais benefícios da utilização da energia eólica na geração
de energia elétrica em relação a outras formas de geração de são:

•

É uma fonte de energia inesgotável;

•

Não emite gases poluentes;

•

Não gera resíduos;

•

A utilização de energia proveniente de aerogeradores diminui a emissão
de gases de efeito estufa;

•

Gera empregos e fortalece a economia da região;

•

Reduz a dependência energética de fontes fósseis;

•

Aerogeradores não necessitam de combustível e a manutenção ocorre
apenas para revisões.
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Segundo AMARANTE et al, 2001, a geração eólica pode incentivar políticas
de desenvolvimento, tornando o processo produtivo mais eficiente e mais atrativo a
investidores.
Entretanto, foi a partir de experiências de estímulo ao mercado, realizadas
na Califórnia (década de 1980), Dinamarca e Alemanha (década de 1990),
que o aproveitamento eólio-elétrico atingiu escala de contribuição mais
significativa ao sistema elétrico, em termos de geração e economicidade. O
desenvolvimento tecnológico passou a ser conduzido pelas nascentes
indústrias do setor, em regime de competição, alimentadas por mecanismos
institucionais de incentivo – especialmente via remuneração pela energia
produzida. Características também marcantes desse processo foram: (a)
devido à modularidade, o investimento em geração elétrica passou a ser
acessível a uma nova e ampla gama de investidores; (b) devido à produção
em escalas industriais crescentes, o aumento de capacidade unitária das
turbinas e novas técnicas construtivas, possibilitaram-se reduções graduais
e significativas no custo por quilowatt instalado e, consequentemente, no
custo de geração (AMARANTE et al., 2001, p.14).

O próximo item descreve os procedimentos metodológicos percorridos
durante a pesquisa.

1.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Tendo em vista a natureza de análise e coleta de dados demonstrado em
VISSOTO (2016), buscou-se verificar a relação econômica e retorno de
investimentos para implantação de sistema.
Esta pesquisa é bibliográfica e de caráter quantitativo, baseada no tempo de
retorno do investimento da instalação de um sistema de microgeração eólica
residencial na região de Araucária – PR.
De modo a alinhar perspectiva evolucionária, este estudo objetivou verificar
viabilidade na instalação de sistema eólico residencial, de acordo com perspectivas
sociais, ambientais e econômicas que autores como KEMP e FOXON (2007) e
BARBIERIet al. (2010) afirmam se relacionar a inovações sustentáveis.
Analisou-se dados da média do consumo de energia elétrica nacional para
residências, valores e tributos aplicados pela Companhia Paranaense de Energia COPEL, e média de valores dos últimos cinco anos para cálculos do retorno de
investimento, aplicando assim, ferramentas de engenharia econômica visando a
análise de viabilidade econômica do projeto.
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1.7 ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS

O capítulo 1 apresenta uma introdução sobre o tema proposto, sua
delimitação, problemas e premissas, os objetivos geral e específicos e uma
justificativa para a realização do estudo.
O capítulo 2 apresenta a revisão da literatura relativa ao tema energia eólica.
O capítulo 3 apresenta o desenvolvimento dessa pesquisa com análise de
viabilidade econômica da implantação de um sistema de microgeração eólica
residenciale ferramentas de engenharia econômica.
O capítulo 4 apresenta possibilidades de trabalhos futuros na área de
geração eólica a serem desenvolvidos.
O capítulo 5 apresenta conclusões sobre os resultados obtidos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo contempla um compilado de informações e definições acerca
da geração de energia elétrica a partir de geradores eólicos. São apresentados
alguns dos os tipos mais comuns de aerogeradores e suas características
construção e de geração.
Para verificar a viabilidade de um projeto de geração eólica residencial,
alguns conceitos e equações sobre engenharia econômica são abordados nos
próximos itens.

2.1 ENERGIA EÓLICA
A energia eólica é gerada a partir da transformação da energia cinética dos
ventos em energia elétrica ou mecânica. Trata-se de uma fonte de energia utilizada
pelo homem desde a antiguidade, principalmente em moinhos e em embarcações
movidas à vela. Atualmente utiliza-se a energia eólica para mover aerogeradores,
turbinas que usam o deslocamento do ar, para produzir energia elétrica.
Conjuntos de aerogeradores são denominados parques eólicos. Estes são
utilizados para produzir energia, geralmente para alimentar localidades remotas e
distantes da rede de transmissão.A maior produção potencial de energia eólica no
Brasil ocorre em estações secas, compensando a deficiência geográfica da
distribuição dos recursos hídricos. Por este fato e por não produzir poluição a
energia eólica é importante para matriz energética nacional.Segundo a presidente da
ABEEólica, Elbia Melo, com a implantação de novos parques eólicos, atualmente
(em 2016) a fonte eólica representa aproximadamente 5% da matriz elétrica
brasileira.
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Figura 13: Partes de um gerador eólico.
Fonte: Projeto do protótipo de um aerogerador. FREITAS, 2014.

A figura 13apresenta a vista interna de um aerogerador. O detalhamento dos
principais componente é descrito na sequência.

•

Turbina eólica: Responsável pela conversão de energia cinética do vento em
energia elétrica, composta por vários componentes dentre eles: gerador,
caixa de transmissão e pás.

•

Rotor elétrico: Transforma energia mecânica recebida através das pás em
energia elétrica, podem ser de dois tipos, vertical ou horizontal. Os de eixo
horizontal devem ser providos de mecanismo de controle para que o rotor
fique em posição perpendicular ao vento. Os de eixo vertical, não necessitam
de controle porém possui rendimento limitado.

•

Mecanismo de controle: Responsável por orientar o rotor na direção do
vento, controlar a velocidade e carga podendo ser mecânico, aerodinâmico ou
eletrônico.

•

Controlador de carga: Evita sobrecarga no sistema elétrico, independente
da variação do fluxo de ar.

•

Torre: Parte estrutural suporta o peso e carga da turbina, responsável por
posicionar o rotor a altura necessária para ideal funcionamento.

26

•

Sistema de armazenamento de energia: Utilizado para armazenar energia
em períodos com geração excedente, para posterior utilização em períodos
de escassez.

•

Transformador: Responsável por realizar o acoplamento elétrico entre o
gerador e a rede elétrica, altera níveis de tensão para limite aceitável e
seguro para a instalação.

2.1.1 Gerador eólico
Um gerador eólico é um sistema que, por meio de um rotor aerodinâmico,
converte a energia cinética do vento em potência mecânica (movimento de eixo –
torque x rotação). Por fim, transforma esta em energia elétrica por meio de um
gerador elétrico (tensão x corrente).

2.1.2Minigerador eólico
São considerados minigeradores eólicos, sistemas com potência suficiente
para abastecer residências, comércios, pequenas indústrias, entre outros, com
potência entre 75kW e 5MW, segundo Resolução Normativa da ANEEL REN 6872015.
Microgeradores eólicospodem apresentar eixo vertical ou horizontal e rotores
com diferentes números de pás. A figura 14, apresenta um aerogerador de três pás.
Rotores em eixos horizontais e com maior número de pás costumam ser mais
eficientes, e adequados para locais onde não haja muita variação na direção dos
ventos.
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FIGURA 14:Configuração aerogerador com três pás
Fonte: Portal Energia - Aerogerador três pás, 2016.

Um aerogerador bastante silencioso adequado para áreas urbanas é o
Savonius, figura 15. Seu rotor é afixado em eixo vertical e possui duas pás em
formato de ¨S¨, que resistem a ventos turbulentos e geram energia a partir de baixa
velocidade destes.

FIGURA 15: Configuração aerogerador tipo Savonius
Fonte: Portal energia – Aerogerador Savonius, 2016.

Um aerogerador menos comum é o do tipo Darrieus, figura 16, por
apresentar maior custo, depender de sistema de aceleração inicial e ser ruidoso.
Possui rotor em eixo vertical e pás em formato circular.
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FIGURA 16: Configuração aerogerador tipo Darrieus
Fonte: Energia dos ventos – Aerogerador Darrieus, 2016.

O aerogerador chamado H-Darrieus, figura 17, apresenta eixo e pás verticais
posicionadas em paralelo. Trata-se de um modelo bastante eficiente e muito
silencioso.

FIGURA 17: Configuração aerogerador tipo H-Darrieus
Fonte: Energia solar – Aerogerador H-Darrieus, 2016.

2.2 TIPOS DE SISTEMAS DE TURBINA EÓLICA
Um sistema de geração de energia eólica pode ser utilizado em três
aplicações distintas:
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•

Sistemas isolados: armazenam a energia em baterias, normalmente utilizados
em aplicações residenciais e de menor capacidade de geração;

•

Sistemas interligados à rede: entregam a energia direto para a rede elétrica,
normalmente em maior escala e com fins comerciais;

•

Sistemas híbridos: utilizados em aplicações de menor porte que fornecem a
rede elétrica o excedente da energia produzida.
Os sistemas híbridos foram regulamentados pela ANEEL em 2012.

Consistem em um Sistema de Compensação de Energia Elétrica, onde o
consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia a partir de fontes renováveis
ou cogeração qualificada, fornecendo o excedente para a rede de distribuição de
sua localidade.
De forma geral, a presença de pequenos geradores próximos às cargas
pode proporcionar diversos benefícios para o sistema elétrico, dentre os quais se
destacam a postergação de investimentos em expansão nos sistemas de
distribuição e transmissão; o baixo impacto ambiental; a melhoria do nível de tensão
da rede no período de carga pesada e a diversificação da matriz energética.
Algumas desvantagens associadas podem ser associadas ao aumento da
quantidade de pequenos aerogeradores operando em paralelo à rede de
distribuição, tais como: o aumento da complexidade de operação da rede, a
dificuldade na cobrança pelo uso do sistema elétrico, a eventual incidência de
tributos e a necessidade de alteração dos procedimentos das distribuidoras para
operar, controlar e proteger suas redes (ANEEL, 2016).
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3. DESENVOLVIMENTO

Este projeto foi desenvolvido com base nos dados do trabalho apresentado
por VISSOTO (2016), levando em consideração consumo para residência de quatro
pessoas, sistema com capacidade de 3kWp.

3.1 PROJETO DE MICROGERAÇÃO
O sistema para instalação de aerogerador será do tipo convencional
interligado a rede de distribuição.
Na figura 18 é possível observar a configuração de um sistema de
microgeração eólica. O ponto (1)representa o aerogerador, localizado acima da
residência e livre de interferência. No ponto (2)consta o inversor responsável pela
transformação de tensão de modo que possa estar dentro dos limites aceitáveis para
utilização em componentes. No ponto (3) está situado o contador ou medidor de
energia, no formato bidirecional que permite a leitura de energia tanto pela entrada
da rede elétrica através da concessionária ou do modo contrário da residência para
a rede elétrica. No ponto (4) localiza-se a figura da rede elétrica, compreendida por
todo o sistema da concessionária desde a geração por meio de usinas hidrelétricas,
térmicas ou nucleares, passando por subestações para transmissão da energia
elétrica até a distribuição que ocorre em níveis inferiores de tensão elétrica.

Figura 18: Configuração de um sistema micro eólico interligado à rede elétrica
Fonte: PEREIRA, 2010.
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3.1 FERRAMENTAS DE ENGENHARIA ECONÔMICA
AEngenharia Econômica é o campo da engenharia responsável pelo estudo
de Economia, Análise Financeira, Gestão de Custos, Contabilidade, entre outros.
Envolve um conjunto de métodos e técnicas que visam o estudo da melhor
alternativa para um investimento financeiro.

3.1.1Payback Simples e Descontado
O payback é um método simples frequentemente usado pela engenharia
econômica e análise de investimentos para determinar o tempo necessário para
recuperar o valor investido. Este método é muito usado por pequenas empresas ou
em pequenos investimentos, devido à facilidade de cálculo e ao fato de ser bastante
intuitivo. Quanto menor é o tempo de payback, ou seja, do retorno do capital
investido, menor é o risco, melhor é o investimento.
No payback simples, divide-se o investimento total pela soma das receitas
líquidas dos períodos - mensal ou anual. O resultado é o número de períodos
necessários para o retorno do investimento, não considerando a mudança do valor
do dinheiro no tempo.
O cálculo do Payback descontado, leva em consideração a desvalorização
do dinheiro ao longo do tempo, ou seja, deve-se calcular o valor presente das
receitas líquidas. Para o cálculo do valor presente das receitas deve-se usar a Taxa
Mínima de Atratividade(TMA), ou seja, a taxa de juros que representa o mínimo que
um investidor se propõe a ganhar num investimento.

3.1.2 Valor Presente Líquido
O cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) consiste em determinar o valor
presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros apropriada
(TMA), descontando o custo do investimento inicial.
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Para o presente cálculo utiliza-se a equação 1:
 =  +





+
+
+ ⋯+



(1 + )  (1 + )  (1 + ) 
(1 + )

(1)

Onde:
•

FC = fluxo de caixa em cada período, no caso do investimento em um micro
gerador de energia eólica, a economia na fatura de energia em cada período;

•

i = taxa de juros, ou a TMA;

•

n = número de períodos de tempo.

3.1.3Taxa Interna de Retorno
A viabilidade de um empreendimento financeiro é medida pela Taxa Interna
de Retorno (TIR) ela deve ser maior que a TMA para que o projeto financeiro seja
considerado viável.
A TIR é uma taxa de juros implícita numa série de pagamentos (saídas) e
recebimentos (entradas), que tem a função de descontar um valor futuro ou aplicar o
fator de juros sobre um valor presente, conforme o caso, para trazer ou levar cada
valor do fluxo de caixa para uma data focal (data base de comparação de valores
correntes de diversas datas). Geralmente, adota-se a data de início da operação –
momento zero, data presente – como a data focal de comparação dos fluxos de
caixa (NETO, 2006).
Para obter-se a TIR, deve-se igualar o valor presente líquido a zero e
substitui-se a TMA pela TIR que passa a ser a incógnita da equação 2:
VPL = 0 = FC +

FC
FC
FC
FC
+
+
+ ⋯+


(1 + TIR)
(1 + TIR)
(1 + TIR)
(1 + TIR)

que equivale a equação 3:
)
VPL = 0 = Investimento Inicial +∑*+

Onde:

#$
( %&'()$

(3)

(2)
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•

FC = fluxo de caixa em cada período;

•

TIR = taxa interna de retorno;

•

n = número de períodos de tempo.
O resultado obtido no cálculo da TIR considera a variação do valor do

dinheiro no tempo e é expresso em percentual, facilitando a leitura de viabilidade de
um projeto financeiro.

3.2 ANÁLISE DE INVESTIMENTO
Os cálculos para retorno do investimento foram realizados levando em
consideração a tarifa convencional subgrupo B1 (categoria residencial modalidade
convencional - COPEL). O consumo estimado está em acordo com publicação de
Janeiro de 2016 da (EPE) para consumidores residências, a estimativa de consumo
é de aproximadamente 165kWh/mês por residência.
Na figura 19 constam os valores com e sem impostos praticado desde 24 de
junho de 2016 para consumidores residenciais do estado do Paraná.

Figura 19: Tarifa convencional - subgrupo B1
Fonte: COPEL – Informações tarifárias, 2016

No gráfico abaixo, figura 20,é possível verificar a evolução no consumo
médio residências desde 2002, a média de consumo em 2000 foi de 175 kWh/mês
caiu nos anos seguintes e se manteve em 165 kWh/mês em 2015.
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Figura 20: Consumo médio residencial
Fonte: EPE – Média consumo, 2016

De acordo com a figura 21, o valor médio de alteração nas tarifas de energia
elétrica subiu em torno de 10,74% ao ano de 2012 a 2016. Esta média foi utilizada
para cálculos de retorno de investimento.

Figura 21: Alterações tarifárias
Fonte: COPEL – Informações tarifárias, 2016.

No Brasil devido à falta de incentivo do governo no setor de geração de
energia elétrica, o custo dos componentes para geração eólica ainda é elevado.
Para realização dessa pesquisa, foram solicitados diversos orçamentos, porém,
obteve-se retorno de apenas de dois fornecedores nacionais. Optou-se pelo
fornecedor com menor custo para análise de viabilidade econômica.
As planilhas a seguir demonstram o tempo para o retorno do investimento,
levando em consideração três análises.
A primeira análise pela taxa de correção da energia elétrica, que nos últimos
cinco anos subiu em média 10,74% ao ano.A segunda, pela correção do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A terceira, pela correção pela
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taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) que é um índice pelo
qual as taxas de juros cobradas pelos bancos se balizam.
Para realização de cálculos utilizou-se a razão do consumo médio gerado
mensal, multiplicou-se pela quantidade de meses e o valor de energia, sendo este
resultado corrigido ano a ano.
O custo com equipamentos do sistema será de aproximadamente
R$37.000,00, considera-se 5% deste valor para custos adicionais, como construção
civil da base do aerogerador e liberação de ART de execução, totalizando um valor
de R$ 38.850,00.
Na análise de orçamentosde aerogeradores importados, os valores
obtidosrepresentam cerca de 30% dos valores praticados no Brasil, já incluindo
custos de transporte e impostos. Uma questão relevante para utilização de produtos
para geração elétrica residencial é a certificação dos componentes por órgãos
competentes. No Brasil para que a energia elétrica seja utilizada de forma paralela
com a rede de distribuição é necessário que os componentes sejam certificados e
validados por órgãos e concessionárias de energia.
De acordo com a COPEL o valor da tarifa de energiaresidencial grupo B
vigente para o ano de 2016 é de R$ 0,645 por kWh. A Empresa de Pesquisa
Energética afirma que o consumo médio residencial no país é de 165 kWh/mês.
Para obtenção do valor gasto em energia elétrica por residência composta
por quatro pessoas no estado do Paraná, utiliza-se a equação:
-./0 12134 5 = 5603 78ℎ : 02.-;0 78ℎ/;ê.
-./0 12134 5 = 0,645

B$
78ℎ
: 165
78ℎ
;ê.

-./0 12134 5 = 105,78 B$/;ê.
Ou seja, para que a instalação de sistema eólico se torne viável a geração
deverá ser equivalente a 165 kWh/mês.
Para estimativa da energia gerada utilizou-se dados da pesquisa de
VISSOTO (2016), onde a potência gerada para o ano de 2015 na localidade de
Araucária foi de aproximadamente 32kWh/mês.
Na sequência serão apresentados cálculos para estimativa mensal com o
dado de potência estimada.
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-./0 1F /5G0 ;12.56 = 5603 78ℎ : 02.-;0 1F /5G0

-./0 1F /5G0 ;12.56 = 0,645

78ℎ
;ê.

B$
78ℎ
: 32
78ℎ
;ê.

-./0 1F /5G0 ;12.56 = 20,66 B$/;ê.
O valor evitado mensalmente com a implantação do sistema é de R$ 20,66,
para os cálculos de análise de payback foram considerados valores anuais,
multiplicando o valor mensal por 12 chega-se ao custo evitado anual.
-./0 1F /5G0 52-56 = 20,66

B$
: 12 ;1.1.
;ê.

-./0 1F /5G0 52-56 = 248,00 B$
Por meio das equações apresentadas anteriormente,calcula-se o valor
evitado anualmente, sendo queeste valor, no primeiro ano, representa apenas
0,64% do valor total do investimento, tornando o retorno do investimento muito
longo.
Verifica-se nas tabelas a seguir que o prazo para retorno do investimento
circula entre 28 e 36 anos. Em qualquer dos cenários, a instalação não será viável
pois a vida útil do equipamento é de 20 anos, ou seja antes da quitação do
investimento o aerogerador estará fora de utilização.
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Tabela1: Análise de payback pela correção do valor da tarifa de energia
Fonte: O Autor, 2016.

Na tabela 1 é demonstrado a análise de payback considerando correção de
valor da energia elétrica, pela média dos últimos cinco anos. O retorno do
investimento está em 29 anos.
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Tabela2: Análise de payback por meio da correção IPCA
Fonte: O Autor, 2016.

Na tabela 2, consta a análise realizada pela correção do IPCA, o retorno do
investimento desta análise tornou-se ainda mais longo, com 36 anos para
recuperação do investimento.
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Tabela3: Anásile de payback por meio da correção Selic
Fonte: O Autor, 2016.

Na tabela 3, a correção ocorre pelos índices da SELIC, o retorno do
investimeto é estipulado para 28 anos.
As análise comprovam que o investimento não se torna atrativo devido ao
longo prazo para obtenção da quantia empregada para implementação do sistema.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa perquisa buscou contribuir com estudos sobre fontes alternativas de
geração de energia elétrica, por meio de uma análise econômica em relação a
viabilidade da aplicação de um sistema de microgeração eólica residencial.
Oconsumo de energia elétrica é frequentemente utilizado como parâmetro
para se medir o desenvolvimento econômico e social de uma região, pois a sua
evolução costuma acompanhar índices de variação da produção e da renda da
população.
Períodos de estiagem, como ocorreram na região Sudeste em 2014,
geraram a criação das bandeiras trarifárias, conforme a Resolução Normativa nº.
547/13 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), aumentando o valor do
quilowatt-hora (kWh), conforme a atual capacidade de geração de energia elétrica
do país.
As etapas desenvolvidas neste trabalho partiram de um levantamento
bibliográfico sobre a geração de energia eólica, com a utilização de ferramentas de
engenharia econômica. Na sequência analisou-se o impacto econômico e o custo
benefício da instalação.
Os fatores abordados nesta pesquisa corroboram para viabilizar a geração
eólica residencial. Porém, os estudos apresentados neste trabalho indicam que a
geração eólica é uma alternativa atualmente inviável economicamente nas
condições desse estudo.
A pesquisa realizada evidenciou uma considerável diferença de custo entre
aerogeradores

nacionais

e

importados.

Políticas

governamentais

não

têm

incentivado a geração elétrica residencial. Um fator relevante é a não isenção de
impostos para a geração de eletricidade no Estado do Paraná, outro fator importante
é a reduzida quantidade de fabricantes nacionais de aerogeradores certificados.
Para verificação de viabilidade do sistema propõe-se como estudos futuros a
realização destes em localização com velocidade dos ventos superior a 10m/s.
Outra abordagem a ser realizada em pesquisa futura é a comparação entre a
utilização de módulos fotovoltaicos em áreas com baixa velocidade de vento, visto
que sistemas solares podem ser utilizados em vários locais e geralmente possuem
retorno de investimento mais atrativo.
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