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Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar um aplicativo para smartphone que fornece a viabilidade técnica 

e econômica de projetos de investimento em parques eólicos no Brasil. Os dados técnicos utilizados foram obtidos 

em revistas e sites oficiais de órgãos normativos e reguladores, tais como: velocidade do vento, localização do parque 

eólico e aspectos financeiros (investimento, receita, "pay-back", "NPV" e "TIR") . Para o cálculo da viabilidade do 

projeto, foi necessário utilizar a potência instalada, fator de capacidade, produção anual de energia, layout dos 

aerogeradores e área necessária para instalação do parque eólico. Além disso, foi importante definir parâmetros de 

custo do terreno e sistema de interligação com o sistema elétrico, custos de operação, manutenção e preço da energia 

elétrica. O aplicativo pode ser utilizado para as cinco regiões do país e apresenta resultados promissores para a 

implantação de parques eólicos, como fluxo de caixa e receita acumulada por um período de vinte. 
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Introdução 

 

As hidrelétricas são as principais formas de produção de energia no Brasil, com 104,5 GW de capacidade instalada. 

A energia eólica alcançou 15 GW em capacidade instalada chegando a segundo lugar na matriz elétrica brasileira. São 

601 parques eólicos, com 7 mil aerogeradores, espalhados em 12 estados brasileiros (CANAL ENERGIA, 2020). Em 

terceiro lugar estão as térmicas à biomassa (14,8 GW), seguida pelas térmicas à gás natural (13,4 GW).  

Enquanto a média mundial possui o fator de capacidade (relação entre a produção real de energia de uma usina e a 

capacidade máxima de produção da mesma em um determinado período de tempo) próximo de 25%, o fator de 

capacidade médio brasileiro em 2018 foi de 42%, sendo que, no Nordeste, durante a alta dos ventos (junho a novembro), 

é bastante comum os parques atingirem fatores de capacidade que ultrapassem os 80%. Isso permite que a produção 

dos aerogeradores instalados em solo brasileiro seja bem maior que em outros países (CANAL ENERGIA, 2020). De 

acordo com Canal Energia (2020), além dos 15 GW de capacidade instalada, há outros 4,6 GW já contratados ou em 

construção. Isso significa que, ao final de 2023, serão pelo menos 19,7 GW considerando apenas: i) contratos já 

viabilizados em leilões e com outorgas do mercado livre publicadas e; ii) contratos assinados até agora.  

Diante deste cenário de crescimento de produção de energia renovável e em busca de um mundo mais sustentável, 

as energias renováveis estão ganhando cada vez mais espaço na matriz energética brasileira e mundial. A evolução da 

capacidade instalada terá bastante crescimento nos próximos anos, o que ratifica muitos estudos e projetos nesta área. 

Em termos de projeto, os mesmos contam com técnicas de gerenciamento para concluir as atividades com sucesso, 

com auxílio de algumas entidades conceituadas, como por exemplo: Project Management Institute (PMI) e o Institute 

of Independent Project Analysis (IPA). 

Pode-se obter no PMI que as estimativas de custos de um projeto devem ser refinadas durante a execução, para 

mostrar detalhes adicionais que não tinham sido considerados. Tem-se um aumento da precisão da estimativa de um 

projeto a medida que o ciclo de vida avança. Desta forma, a estimativa de custos é uma etapa iterativa de fase para 

fase. Por exemplo, na fase inicial um projeto poderia ter uma ordem de grandeza estimada na faixa de ± 50%. 

Posteriormente, com mais informações conhecidas, as estimativas se tornam mais exatas dentro da faixa de ± 10%. 

Algumas empresas possuem metodologias e diretrizes onde especifica o grau de exatidão esperado para cada fase do 

ciclo de vida do projeto.  

Existem no mercado alguns aplicativo para dispositivos móveis como o: “WindApp” que é uma ferramenta liberada, 

sem custo, que estima a economia energética e financeira gerada com a instalação em uma aerogerador instalado em 

um determinado local; “Wind Turbine Estimator” que é outra ferramenta sem custo que calcula a produção de energia, 

lucro anual, “payback” para uma determinada taxa de atratividade de investimento; Sistema de Informação para 

Geração Distribuída – SIGD obtém informações sobre geração de energia própria com a instalação de aerogeradores 

de pequeno porte em residências.  

O aplicativo proposto neste trabalho pode ser utilizado para pequenas aplicações, como é o caso dos aplicativos 

pesquisados acima, para projetos de médio e grande porte. No App apresentado tem-se um maior nível de detalhamento 

para verificar a viabilidade de projetos de parques eólicos, onde leva-se em consideração o custo de arrendamento de 

terra, interligação com o sistema elétrico existente, impostos, manutenção, etc além de calcular VPL e a TIR, 

informação que os programas estudos acima não fornecem para o investidor ou tomador de decisão.  

Material e Métodos 
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I. Principais Parâmetros Primários 

Foi desenvolvido um aplicativo para ser utilizado em smartphones, na plataforma Android (ANDROID, 2020). O 

aplicativo auxilia os engenheiros, investidores e empresas em aumentar a precisão da estimativa de um projeto, bem 

como facilita a análise da viabilidade na fase inicial. Assim, o nível de incerteza diminui e obtém-se maior assertividade 

no custo do parque eólico. Para a implementação do aplicativo utilizou-se o levantamento dos pontos mais relevantes 

para o projeto de investimento de parque eólico, os quais foram denominados de parâmetros primários.  

Todos os dados sobre os custos de turbinas eólicas, instalação, operação e manutenção foram obtidos em fontes 

disponíveis em revistas e sites oficiais de órgãos normativos e regulamentadores do Brasil (CCEE, 2014), (EPE, 2019), 

e (WINDUSTRY, 2020). Os parâmetros do projeto incluem características que são mais críticas para a viabilidade 

técnica e econômica do parque eólico como, por exemplo, os custos específicos do local onde será instalado o parque. 

Um exemplo de estudo de caso de um projeto de parque eólico pode ser encontrado em Wekken (2020). Os parâmetros 

e fatores que foram considerados mais importantes neste projeto, são apresentados a seguir. 

 

A. Seleção de Regiões para Implantação do Parque Eólico 

Dividiu-se o Brasil em regiões: norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Para cada uma das regiões do Brasil foi 

necessário definir diferentes valores de investimento de capital para implantação de parques eólicos, pois tem 

características intrínsecas diferentes como velocidade média do vento e custo da terra.  

 

B. Potência Instalada, Fator de Capacidade e Energia Anual 

Alguns parâmetros devem ser padronizados com a finalidade de comparar diversas alternativas de projetos de 

investimentos de parques eólicos nas regiões do Brasil e decidir qual delas é a mais viável. Considerou-se que o parque 

eólico teria 100 aerogeradores com potência nominal de 1,5 MW cada, totalizando uma potência instalada total de 150 

MW. Essa padronização não é limitada no aplicativo, sendo que o usuário pode escolher qualquer quantidade e potência 

dos aerogeradores. Outro parâmetro importante para determinar a capacidade de geração de um parque eólico é o fator 

de capacidade, o qual é a relação entre a produção efetiva de uma usina, em um período de tempo e a capacidade total 

máxima neste mesmo período. A Tabela 1 contêm os valores dos fatores de capacidade para as cinco regiões do Brasil. 

 

Tabela 1: Fator de capacidade para as regiões do Brasil 

Região  Fator de capacidade 

Norte 0,30 

Nordeste 0,43 

Sul 0,22 

Sudeste 0,42 

Centro-Oeste 0,30 

 

Em CCEE (2014), os valores são referenciados por estado, então, foi necessário utilizar a média aritmética dos 

fatores dos respectivos estados de cada região. Com o Fator de Capacidade (FC) e a Potência Instalada (PI) pode-se 

calcular a Produção de Energia Anual (PEA) do parque eólico, em MWh, através da Equação 1.  

 

𝑃𝐸𝐴 = 𝐹𝐶 . 𝑃𝐼 . (8.760 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)                                                            (1) 

 

C. Layout dos Aerogeradores e Área do Parque Eólico 

Diversos layouts de aerogeradores em um parque eólico podem ser utilizados. Considerando que o aplicativo tem 

a finalidade de realizar uma análise preliminar de projeto, adotou-se o layout mostrado na Figura 1. Observa-se nesta 

figura que cada coluna dos aerogeradores (espaçada perpendicularmente à direção predominante do vento) foi separada 

por três vezes o diâmetro do rotor do aerogerador, enquanto que cada linha dos aerogeradores (espaçada paralelamente 

à direção predominante do vento) foi separada por dez vezes o diâmetro do mesmo. 

 

 
Figura 1:  Layout dos aerogeradores. 

 

Com esta configuração, a área em m2 para a implantação do parque eólico pode ser determinada através da Equação 

2. Neste caso, C é o comprimento e L a largura necessária no projeto, tal como: 

 



𝐴 (𝑚2)  = 𝐶. 𝐿                                                                                      (2) 

 

O comprimento C pode ser calculado na Equação 3 e a largura L na Equação 4, como segue: 

 

𝐶 = (𝐶𝐴 −  1). (3𝐷𝐴)                                                                          (3) 

 

𝐿 = (𝐿𝐴 − 1  ). (3𝐷𝐴)                                                                         (4) 

 

onde, CA = é o número de colunas dos aerogeradores, DA = é o diâmetro dos aerogeradores e LA = é o número de 

linhas dos aerogeradores. A área dada em Acres pode ser obtida em CCEE (2014): 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑎𝑐𝑟𝑒𝑠) =
𝐴(𝑚2)

4.046,86
                                                                     (5) 

 

D. Custos do Terreno e Sistema de Interconexão  

Após calculada a área necessária para implantar o parque eólico, deve-se definir se ela será comprada ou arrendada. 

Neste trabalho, foi considerada a área em regime de arrendamento, tendo como base o trabalho de (WINDUSTRY, 

2014). É apresentado na Tabela 2 os custos anuais de arrendamento de terra, tendo como referência as planilhas 

disponibilizadas em EPE (2020). Foi considerado também os valores em dólar americano, sendo a cotação realizada 

com o fechamento do valor do dólar em maio de 2019. 

 

Tabela 2: Custos anuais da terra em cada região 

Região  Dólar/Acre Reais/Acre 

Norte US$ 368,97 R$ 1.447,34 

Nordeste US$ 736,99 R$ 2.890,90 

Sul US$ 3.892,63 R$ 15.269,23 

Sudeste US$ 2.534,98 R$ 9.943,70 

Centro-Oeste US$ 1.796,52 R$ 7.047,03 

 

As linhas de transmissão (LT), subestações e outros custos de interligação com o sistema elétrico existente também 

foram considerados neste trabalho. Existem muitas leis e regulamentos para permitir a interligação de um novo parque 

eólico no sistema elétrico existente. A autorização para a interconexão depende das agências reguladoras em níveis 

regional e estadual, bem como do serviço público, de consultores de engenharia e de advogados com experiência nestes 

tipos de contratos. Estima-se que o tempo para concluir os estudos de interconexão pode se estender por mais de um 

ano e pode representar um valor significativo no projeto. Esses estudos são importantes para decidir se é viável 

continuar com o projeto ou se os custos de interligação inviabilizarão a implantação do parque eólico (WINDUSTRY, 

2014). 

O custo para realizar a interligação do novo parque eólico no sistema elétrico existente varia com diversos 

parâmetros como o nível de tensão, potência gerada, distância da linha de transmissão do parque eólico até o ponto de 

interligação, necessidade de uma nova subestação para realizar a interligação, etc. Considerou-se nesta pesquisa duas 

novas subestações elétricas, sendo uma para concentrar a energia gerada pelo parque eólico (B) e, outra, para realizar 

a conexão com a linha de transmissão existente (C). Já a linha de transmissão (A) tem a finalidade de interligar as duas 

subestações elétricas e disponibilizar a energia gerada para o sistema elétrico interligado.  

Em Mills et al. (2009) pode-se determinar o custo de interligação de quarenta projetos de fazendas eólicas diferentes 

implantados nos Estados Unidos. Entretanto, como o interesse desta pesquisa foram os projetos implementados no 

Brasil, adotou-se os custos oriundos das informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

disponibilizados em (EPE, 2019). A Tabela 3 contêm os custos envolvidos em A, B e C.   

 

Tabela 3: Custo por interligação 

Subestação e Linha de 

Transmissão 
Custo 

Linha de Transmissão (A) US$186.335,00/km  

Subestação Concentradora (B) US$1.150.000,00 

Subestação Conexão (C) US$1.200.000,00 

 

Através destes valores, pode-se determinar o Custo de Interligação Total (CT) através de (CCEE, 2020). 

 

𝐶𝑇 = [𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝐿𝑇 (𝐴)] + (𝐵) + (𝐶)                                                            (6) 

 

E. Custo de Operação e Manutenção  

Depois que o parque eólico estiver implantado, algumas despesas devem ser consideradas também nos custos anuais 

do projeto. Alguns desses custos são considerados anualmente na manutenção preventiva dos equipamentos.  



Com base em Worcester (2013) foi utilizado nesta pesquisa a Equação 7 para calcular o Custo de Manutenção 

Anual (CMA) do parque eólico. Neste caso, y é igual aos anos de funcionamento do parque eólico. Esta equação é 

válida para 0 ≤ 𝑦 ≤ 20. 

 

                                                𝐶𝑀𝐴(𝑈𝑆$) = −0,0002𝑦3 − 0,0084𝑦2 − 0,0081𝑦 + 0,514/kwh                                 (7) 

 

F. Preço da Energia Elétrica 

O preço da energia elétrica varia de acordo com vários fatores como, por exemplo, a demanda, o nível dos 

reservatórios, estações do ano, etc. A Tabela 4, contêm os preços de venda de energia elétrica informado pela Câmara 

de Comercialização de Energia Elétrica, de acordo com o período do dia e da estação do ano (CCEE, 2020).  

 

Tabela 4: Preço da energia elétrica 

Turno Primavera Verão Outono Inverno 

Manhã R$ 1,20 R$ 1,20 R$ 1,20 R$ 1,20 

Dia R$ 0,90 R$ 0,90 R$ 0,90 R$ 0,90 

Tarde R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 

Noite R$ 1,40 R$ 1,40 R$ 1,40 R$ 1,40 

 

G. Outros Custos 

Outros fatores importantes foram levados em consideração para obtenção de resultados mais realísticos. Por 

exemplo, o custo de financiamento do projeto foi incluído na análise porque é um fator importante que afeta a 

viabilidade e a estrutura de custos dos projetos. Outros fatores também foram incluídos, como seguros, custos 

administrativos e energia consumida pelo parque eólico quando as turbinas não estão operando.  

 
II. Ambiente Integrado de Desenvolvimento 

O ambiente integrado de desenvolvimento de programação (IDE - Integrated Development Environment) utilizado 

para desenvolver o App foi o Android Studio o qual é disponibilizado pela empresa de tecnologia Google (ANDROID 

STUDIO, 2020). O Android Studio suporta as linguagens de programação Java e Kotlin, além de permitir a adição de 

plugins de desenvolvimento multi-plataforma (Android e IOS), como o pacote de desenvolvimento Flutter (FLUTTER, 

2020). Para armazenar dados, foi utilizado o sistema de banco de dados SQLITE que permite a realização de consultas 

usando SQL (Structure Query Language) para busca de dados. Ele é um sistema de banco de dados de tamanho 

reduzido, o que o torna bastante interessante para uso em aplicativos para smartphone (SQLITE, 2020). 

Diante destas ferramentas, o App foi desenvolvido, onde o usuário pode selecionar os dados do projeto, de acordo 

com a região do Brasil, localização do parque eólico, dentre outros. Por meio dessas informações, o aplicativo realiza 

os cálculos automaticamente informando ao usuário se o projeto é viável ou não economicamente.  
 

Resultados e Discussão 
 

A. O aplicativo 

O aplicativo possui quatro interfaces gráficas (GUI-Graphical User Interface): “Home”, “Cadastro de Informações 

Básicas”, “Cadastro de Fatores” e “Cadastro das Regiões”. A GUI “Home” do aplicativo contém a opção de seleção 

da região, da potência e quantidade de aerogeradores, da potência total instalada no parque eólico e da produção anual 

de energia elétrica, em MWh, tal como ilustrados na Figura 2. Esta figura contém também a receita financeira anual 

total obtida para cada estação do ano (primavera, verão, outono e inverno). Além destas informações, pode-se observar 

nessa mesma tela o fluxo de caixa e a receita acumulada para um período de vinte anos.  

 

 
Figura 2: GUIs “Home”, fluxo de caixa e receita acumulada. 

 

A Figura 3 ilustra as GUIs para realizar o “Cadastro de Informações Básicas”, com as seguintes informações:  

 dados dos aerogeradores: velocidade do vento, fator de capacidade, quantidade e potência de cada um;  



 custo de aquisição e montagem de equipamentos: custo do aerogerador, obra civil, estradas de acesso, 

autorizações para funcionamento junto aos órgãos competentes, limpeza e preparação da terra, bem como 

custo da linha de transmissão e subestação elétrica;  

 custo corrente anual: pagamento do capital emprestado por uma instituição financeira, custo de manutenção, 

custo de terra arrendada e custos diversos (administração, seguro e eletricidade quando o parque não estiver 

operando).   

 

    
Figura 3: GUIs “Cadastro de Informações Básicas”: dados dos aerogeradores, custo de aquisição e montagem e custo corrente anual. 

 

Já a Figura 4 ilustra o “Cadastro de Fatores” e “Cadastro das Regiões” do Brasil. Estes dados são utilizados para 

calcular a produção de energia elétrica do parque eólico. É necessário cadastrar os preços de venda de energia elétrica, 

de acordo com o período do dia e a estação do ano, tal como Tabela 4. Um ponto importante é que a ordem do cadastro 

dos dados no aplicativo não interfere nos resultados. 

 

 
Figura 4: GUIs “Cadastro de Fatores” e “Cadastro de Regiões”. 

 

B. Estudo de Caso – Região Nordeste 

Esta seção será destinada em exemplificar um estudo de caso para a região Nordeste do país. Como entrada do 

aplicativo foi adotado os seguintes valores. 

 

Tabela 5: Dados para região Nordeste 

Parâmetros do App Valor 
Região Nordeste 

Velocidade do Vento 7,5 m/s 
Fator de Capacidade 1,1 

Número de aerogeradores 100 
Potência de um aerogerador 1,5MW 
Número de Aerogeradores 100 

Linha de Trasnmissão (10 Km) US$ 1.860.000,00 
Subestação Elétrica US$2.350.000,00 

Percentual Capital a ser Financiado (%) 20% 
Taxa de Juros Anual Financiamento (%) 4% 

 

Com os dados da Tabela 5, tem-se uma produção anual de 1.445.400,00 MWh e uma receita anual de US$ 

56.809.582,44. Uma outra informação importante que o App fornece é o Valor Presente Líquido (VPL) e o Retorno 

Interno do Investimento (TIR). Para este estudo de caso, têm-se VPL > 0 (U$ 356K) e TIR > 4% (83,15%), o que torna 



o investimento viável. A Figura 5 ilustra o fluxo de caixa e a receita líquida acumulada, respectivamente. Observa-se 

que com o passar do tempo o fluxo de caixa vai diminuindo porque o custo com manutenção aumenta com o tempo. 

Já a receita líquida acumulada, a partir do primeiro ano, o valor financiado (20% do investimento) foi pago, ou seja, 

um pay-back de 1 ano.    

 

    
Figura 5: Fluxo de caixa do estudo de caso. 

 

Conclusão 

 

Em busca de um mundo mais sustentável, as energias renováveis estão ganhando cada vez mais espaço na matriz 

energética brasileira e mundial. A evolução da capacidade instalada terá bastante crescimento nos próximos anos, o 

que corrobora para muitos estudos e projetos nesta área. É neste cenário que esta pesquisa foi desenvolvida com auxílio 

de tecnologias para minimizar o grande esforço dispendido por profissionais da área para planejar um projeto de curto 

a médio prazo na área de energia eólica. 

Diante disso, o App foi desenvolvido para auxiliar empresas, investidores e engenheiros no estudo de viabilidade 

de projetos de fazendas eólicas, tanto no Brasil como em outros países, considerando os aspectos técnicos e financeiros. 

Este aplicativo permite ao usuário cadastrar várias informações de uma região para que os cálculos matemáticos sejam 

realizados, considerando que cada região tenha certa peculiaridade. Neste sentido, é importante destacar que os valores 

necessários para o investimento vão mudar de acordo com a região escolhida do parque eólico. O aplicativo também 

permite inserir aspectos técnicos (velocidade do vento, a localização do parque, comprimento da linha de transmissão 

de energia elétrica, etc) bem como os aspectos financeiros (percentual do investimento que será financiado, taxa de 

atratividade de investimentos, etc). Como resultado, o aplicativo informa o investimento necessário, a produção de 

energia elétrica anual total (ou de acordo com as estações do ano), receita anual, fluxo de caixa, pay-back, VPL e TIR.  
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