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Wind Energy in Brazil	  
Wind	  energy	  share	  grows	  from	  zero	  
/ll	  4.5	  %	  of	  the	  	  Brazilian	  electricity	  
matrix;	  
	  
Brazilian	  government	  are	  promo/ng	  
frequently	  energy	  bids	  to	  increase	  
wind	  energy	  share;	  
	  
Wind	  Energy	  prices	  are	  very	  close	  to	  
Hydro	  energy;	  
	  
Wind	  energy	  and	  Hydro	  energy	  are	  
complimentary	  in	  Northeastern	  
region	  
	  
Severe	  drought	  is	  occurring	  in	  Brazil	  
since	  the	  beginning	  of	  2014.	  



Wind Energy in Brazil	  

 
Figura 1- Comparação entre a vazão do rio São Francisco e o regime de vento no nordeste do Brasil. (Fonte: Centro 

brasileiro de energia eólica) 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram utilizados dados de duas torres anemométricas localizadas no estado de Alagoas (Roteiro e Girau do 
Ponciano), estas torres fazem parte de um grupo de 6 torres que foram distribuídas pelo estado para a realização do 
projeto “Atlas Eólico e disseminação da tecnologia eólica no estado de Alagoas” (Eletrobrás, 2008) a Fig. 2 ilustra a 
localização das torres no mapa do estado.  
 

  
Figura 2- Distribuição espacial das torres eólicas no estado de Alagoas. (Fonte: Eletrobrás, 2008) 

 
A Tabela 1 apresenta as características das torres utilizadas neste estudo. Os dados utilizados consistiram de 

observações de vento (velocidade e direção) com medidas realizadas de 10 em 10 minutos para os meses de maio e 
novembro de 2008, estes dois meses foram escolhidos por representarem a estação seca e chuvosa da região. Estes 
dados foram comparados com as simulações do modelo numérico regional BRAMS versão 4.2 para o mesmo período. 
Para realizar as simulações com o modelo BRAMS inicialmente necessitou-se definir as grades, uma vez que a 
dimensão das mesmas tem influência direta no tempo de processamento. Optou-se em executar o modelo com duas 
grades aninhadas com resoluções horizontais de 8Km x 8km e 2km x 2km, Fig. 3, neste tipo de processo a interação 
ocorre em duplo sentido entre as grades aninhadas, permitindo que os processos ocorram da grade de maior resolução e 
vice-versa (Clark e Hall, 1991). 

 
 

Tabela 1. Discrição das 2 torres utilizadas neste estudo. 
 Roteiro Girau do Ponciano 
Latitude 09°56’29” S 09°45’58” S 
Longitude 35°58’32” W 36°47’06” W 

Wind	  energy	  share	  grows	  from	  zero	  
/ll	  4.5	  %	  of	  the	  	  Brazilian	  electricity	  
matrix;	  
	  
Brazilian	  government	  are	  promo/ng	  
frequently	  energy	  bids	  to	  increase	  
wind	  energy	  share;	  
	  
Wind	  Energy	  prices	  are	  very	  close	  to	  
Hydro	  energy;	  
	  
Wind	  energy	  and	  Hydro	  energy	  are	  
complimentary	  in	  Northeastern	  
region	  
	  
Severe	  drought	  is	  occurring	  in	  Brazil	  
since	  the	  beginning	  of	  2014.	  



Brazilian Wind 
Energy Atlas 



Wind Energy in Brazil 

Photo: Wind farm power at Rio Grande do Norte – 
Brazilian Northeastern region. 



Study Area – Alagoas in Brazilian Northeastern region 
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em reproduzir as variações devidas à fenômenos locais que 
possuem escala de tempo curta. De Maria et al. (2008) testou 
várias parametrizações disponíveis no modelo RAMS (Regional 
Atmospheric Modeling System) com o objetivo de avaliar o 
desempenho do modelo quando aplicado para o estado do Ceará. 
Dentre as opções testadas, a configuração que melhor reproduziu 
as observações de vento ao longo do litoral utilizou resolução 
horizontal de 1 km, esquema de turbulência parametrizada por 
Smagorinsky e escala de tempo do relaxamento newtoniano 
de 12 h. 

Ramos et al. (2013) verificaram, em estudo com uso 
do modelo WRF (Weather Research and Forecasting) para o 
mapeamento do potencial eólico em Alagoas, que os menores 
desvios nas simulações da velocidade do vento ocorreram para 
o sertão e agreste alagoano, com erro médio inferior a 1 m.s-1. 
As estimativas apresentaram menores desvios durante o seca 
(erro inferior a 0,5 m.s-1) e discrepâncias de até 3 m.s-1 foram 
obtidas para o período referente de chuva.

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo 
compreender de que forma o aninhamento e a resolução 
horizontal de grades pode alterar a confiabilidade das estimativas 
de velocidade e direção do vento. O estudo é importante para 
compreender a aplicabilidade do modelo e para contribuir na 
definição de uma metodologia aplicada à previsão e estimativa 
dos ventos, que atenda e dê suporte às ações de planejamento 
e gerenciamento do sistema elétrico no país. A otimização de 
modelos numéricos para as regiões de interesse na exploração 
comercial da energia eólica deve crescer em importância, pois 
a participação desta fonte renovável na matriz elétrica brasileira 
deve crescer nos próximos anos (EPE, 2010).

2. DADOS E METODOLOGIA

Para este estudo, dois experimentos foram realizados 
para um período de 30 dias durante as estações seca (setembro 

a dezembro) e chuvosa (abril a julho) no estado de Alagoas, 
conforme Góis et al. (2005). Dados coletados em duas 
torres anemométricas localizadas em regiões distintas do 
estado (agreste e litoral) foram utilizados para avaliação da 
confiabilidade das estimativas. No primeiro experimento, o 
BRAMS foi configurado para uso de três grades com diferentes 
resoluções horizontais e com comunicação em duplo sentido 
entre si. O segundo experimento foi realizado com o BRAMS 
utilizando apenas uma grade horizontal.

2.1 Caracterização e localização da área de estudo

A área de estudo consiste no estado de Alagoas localizado 
no NEB entre as latitudes 08°48’47”S e 10°30’09”S e as 
longitudes 35°09’09”W e 38°14’27”W. Possui uma área de 
27.779 km² e seu território apresenta três mesorregiões: Agreste, 
Litoral e Sertão (Figura 1). A escolha dessa área se deve por 
dois aspectos principais:

i) O NEB é a região de maior potencial eólico no 
território nacional (Amarante et al., 2001; Silva et al., 2005; 
Pereira et al., 2008) e pode desempenhar um papel relevante no 
que tange a segurança energética do país, uma vez que estudos 
preliminares indicam a existência de complementaridade 
sazonal entre o recurso eólico e hidroelétrico, isto é, as maiores 
velocidades do vento foram observadas nos períodos em que 
o fluxo de água das bacias da região é mínimo (Pereira,2007);

ii) A disponibilidade de dados observados em torres 
anemométricas instaladas em acordo com a normatização 
internacional para coleta de dados para o setor energético.

Vários fenômenos meteorológicos atuam na região 
leste do NEB (ENEB) e afetam a circulação atmosférica, 
principalmente no estado de Alagoas. Dentre eles, podem-se 
citar as Perturbações Ondulatórias dos Alísios (POA); ZCIT, 
Sistemas Frontais (SF), anomalias na temperatura do Oceano 
Pacifico e o modo de variabilidade climática El Niño e La Niña. 

 
Figura 1 – Localização do Estado de Alagoas na região Nordeste do Brasil (NEB), com suas mesorregiões Agreste, Litoral e Sertão, respectivamente. 
Fonte: Ramos et al. (2013).



•  Wind data (speed and direction) acquired in two 
50m high wind masts – one located at the coastal 
area and other in Agreste area;  

•  Wind speed data were measured at 25 m and 50 m 
using cup anemometers. 

Study Area – Alagoas in Brazilian Northeastern region 
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Figura 1 – Localização do Estado de Alagoas na região Nordeste do Brasil (NEB), com suas mesorregiões Agreste, Litoral e Sertão, respectivamente. 
Fonte: Ramos et al. (2013).



Brazilian developments on the Regional Atmospheric Modeling System - BRAMS 
  

The BRAMS is a numeric weather prediction model developed from RAMS (Regional 
Atmospheric Modeling System)  
 
Some improvements were developed to get better atmospheric simulations for specific 
conditions observed in Brazil like large aerosols load during dry season in Central and 
Northern regions of  Brazil.  
 
The BRAMS was developed by Brazilian researchers through a joint project involving 
ATMET (Atmospheric Weather and Environmental Technologies), USP (University de 
São Paulo), and INPE (Brazilian Institute for Space Research). 

Model BRAMS 



 Latest version   
 

•  few corrections based on RAMS 6.0. 

•  CATT-BRAMS (Coupled Aerosol and Tracer Transport model to 
the Brazilian Regional Atmospheric Modelling System). 

•  Town Energy Budget (TEB) and Simplified Photochemical 
Model (SPM). 

BRAMS Model 



Methodology	  
•  Two	  experiments	  were	  developed:	  
– Experiment	  1	  –	  evaluate	  the	  influence	  of	  cloud	  
microphysics	  and	  radia/on	  parameteriza/ons	  on	  
the	  model	  performance	  to	  forecast	  wind;	  

– Experiment	  2	  –	  evaluate	  the	  influence	  of	  the	  
number	  of	  horizontal	  grids	  



•  Two nested grids presenting different 
horizontal resolutions were used – 8 km and 
2 km;  

•  Run for two periods were done: one month 
during Wet season (May) and one month in 
Dry season (November) 

Experiment 1 - Model Configuration 
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Figura 1 – Localização do Estado de Alagoas na região Nordeste do Brasil (NEB), com suas mesorregiões Agreste, Litoral e Sertão, respectivamente. 
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Experiment 1 - Model Configuration 

Setup	  for	  Simula/on	  1;	  
•  Radia/on	  Scheme:	  CARMA	  (Toon	  et	  al.,	  1989);	  
•  Cloud	  Microphysics:	  Walko	  et	  al.	  (1995)	  type	  3;	  

Setup	  for	  Simula/on	  2;	  
•  Radia/on	  Scheme:	  Chen	  and	  CoZon	  (1983);	  
•  Cloud	  Microphysics:	  Walko	  et	  al.	  (1995)	  type	  3;	  

	  
	  Setup	  for	  Simula/on	  3;	  

•  Radia/on	  Scheme:	  Chen	  and	  CoZon	  (1983);	  
•  Cloud	  Microphysics:	  Walko	  et	  al.	  (1995)	  type	  2;	  

Setup	  for	  Simula/on	  4;	  
•  Radia/on	  Scheme:	  CARMA	  (Toon	  et	  al.,	  1989);	  
•  Cloud	  Microphysics:	  Walko	  et	  al.	  (1995)	  type	  2;	  

Forecast	  lead	  /me	  –	  24h	  
Common	  setup	  in	  all	  Simula/ons:	  
•  Input	  and	  boundary	  data:	  GFS	  data;	  
•  BL	  Turbulency	  closure:	  Mellor	  –Yamada	  (1982);	  
•  Deep	  Convec/on:	  Grell-‐Devenyi	  (2002);	  
•  Shallow	  Convec/on:	  Souza	  (1999).	  



Comparing model performance in different 
simulations 

Girau Ponciano – Agreste wind mast 

CARMA	  scheme	  



Roteiro – Coastal wind mast 

Comparing model performance in different 
simulations 

CHEN	  scheme	  



Horizontal resolution – 2 km 

Girau do 
Ponciano 

RMSE BIAS 

simul_1 2,10 -0,99 

simul_2 2,39 -1,23 

simul_3 4,37 -3,40 

simul_4 2,10 -1,00 

Roteiro 

simul_1 2,63 -0,55 

simul_2 2,62 -0,75 

simul_3 2,12 -0,48 

simul_4 2,65 -0,55 

Comparing model performance in different 
simulations 

(devia/ons	  in	  m/s)	  

CARMA	  together	  with	  CM	  type	  3	  

CARMA	  together	  with	  CM	  type	  2	  

Chen	  together	  with	  CM	  type	  3	  



• Simulations with only one grid – 8 km were done: 

– using CARMA scheme and CM type 3 in order to compare with Simul_1; 

– using CHEN scheme and CM type 2 in order to compare with with outputs 
form Simul_3 

Experiment 2 - Model Configuration 
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(erro inferior a 0,5 m.s-1) e discrepâncias de até 3 m.s-1 foram 
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compreender de que forma o aninhamento e a resolução 
horizontal de grades pode alterar a confiabilidade das estimativas 
de velocidade e direção do vento. O estudo é importante para 
compreender a aplicabilidade do modelo e para contribuir na 
definição de uma metodologia aplicada à previsão e estimativa 
dos ventos, que atenda e dê suporte às ações de planejamento 
e gerenciamento do sistema elétrico no país. A otimização de 
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comercial da energia eólica deve crescer em importância, pois 
a participação desta fonte renovável na matriz elétrica brasileira 
deve crescer nos próximos anos (EPE, 2010).

2. DADOS E METODOLOGIA

Para este estudo, dois experimentos foram realizados 
para um período de 30 dias durante as estações seca (setembro 

a dezembro) e chuvosa (abril a julho) no estado de Alagoas, 
conforme Góis et al. (2005). Dados coletados em duas 
torres anemométricas localizadas em regiões distintas do 
estado (agreste e litoral) foram utilizados para avaliação da 
confiabilidade das estimativas. No primeiro experimento, o 
BRAMS foi configurado para uso de três grades com diferentes 
resoluções horizontais e com comunicação em duplo sentido 
entre si. O segundo experimento foi realizado com o BRAMS 
utilizando apenas uma grade horizontal.

2.1 Caracterização e localização da área de estudo

A área de estudo consiste no estado de Alagoas localizado 
no NEB entre as latitudes 08°48’47”S e 10°30’09”S e as 
longitudes 35°09’09”W e 38°14’27”W. Possui uma área de 
27.779 km² e seu território apresenta três mesorregiões: Agreste, 
Litoral e Sertão (Figura 1). A escolha dessa área se deve por 
dois aspectos principais:

i) O NEB é a região de maior potencial eólico no 
território nacional (Amarante et al., 2001; Silva et al., 2005; 
Pereira et al., 2008) e pode desempenhar um papel relevante no 
que tange a segurança energética do país, uma vez que estudos 
preliminares indicam a existência de complementaridade 
sazonal entre o recurso eólico e hidroelétrico, isto é, as maiores 
velocidades do vento foram observadas nos períodos em que 
o fluxo de água das bacias da região é mínimo (Pereira,2007);

ii) A disponibilidade de dados observados em torres 
anemométricas instaladas em acordo com a normatização 
internacional para coleta de dados para o setor energético.

Vários fenômenos meteorológicos atuam na região 
leste do NEB (ENEB) e afetam a circulação atmosférica, 
principalmente no estado de Alagoas. Dentre eles, podem-se 
citar as Perturbações Ondulatórias dos Alísios (POA); ZCIT, 
Sistemas Frontais (SF), anomalias na temperatura do Oceano 
Pacifico e o modo de variabilidade climática El Niño e La Niña. 

 
Figura 1 – Localização do Estado de Alagoas na região Nordeste do Brasil (NEB), com suas mesorregiões Agreste, Litoral e Sertão, respectivamente. 
Fonte: Ramos et al. (2013).
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Comparing	  outputs	  from	  different	  
horizontal	  grid	  setups	  

Roteiro – Coastal wind mast – Dry Season 
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Comparing	  outputs	  from	  different	  
horizontal	  grid	  setups	  

Girau Ponciano – Agreste wind mast – Wet Season 
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Comparing	  output	  from	  different	  
horizontal	  grid	  setups	  

Girau Ponciano – Agreste wind mast – Dry Season 
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BRAMS underestimate wind speed for both wind masts located in high wind 
resource area of  Alagoas in Northeastern Brazilian Region; 
 
CHEN scheme together with cloud microphysics type 2 was required to get a 
better representation of  the intra-day variability due to breeze phenomenon at 
the coastal area; 
 
Cloud microphysics was not important in Continental area when CARMA 
radiation scheme was used; 
 
CARMA radiation scheme showed much better performance in the continental 
area. Intraday variability was well described but the BIAS still high; 

  
Nested grids were necessary only in Coastal area. BRAMS using only one 
horizontal grid presented lower deviations for continental area. 

Conclusions 
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