O uso da energia eólica tem sido adotado de forma crescente em todo o mundo. No
Brasil, o nordeste tem sido uma forte opção de investimento no setor, pois recentes
mapas eólicos têm sido feitos e mostram altas taxas de frequência de ventos em
todo o seu litoral e, em alguns casos, no interior. Não obstante a este cenário de
grande potencial eólico, o Brasil tem esta fonte alternativa de energia com uma baixa
representação na sua matriz energética. Desta forma, com o objetivo de justificar um
aumento de interesse e confiabilidade nesta fonte alternativa de energia, apresentase neste trabalho uma análise preliminar das séries temporais que representam os
registros de intensidade e direção do vento em unidade fixa de coleta de dados na
unidade do SENAI / CIMATEC, em Salvador-Ba. Esta análise é feita através do
método Destrended Fluctution Analysis (DFA). A utilização deste método
consubstancia a viabilidade das instalações de parques eólicos nas regiões de
coleta, pois, o mesmo indica a possibilidade de existência de correlação de longo
alcance na distribuição das grandezas analisadas o que pode comprovar a função
da constância do fluxo eólico, e, com isto, viabilizar as instalações dos
aerogeradores de forma mais eficiente e eficaz. Resultados preliminares indicam
que a série de dados locais é persistente em direção, velocidade e grandezas
termodinâmicas afins, o que corrobora com a viabilidade da participação eólica na
matriz energética local.
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Abstract.
The use of wind energy has been increasingly adopted worldwide. In Brazil, the
Northeast has been a strong investment option in the industry because recent wind
maps have been made and show high attendance rates winds around its coastline
and in some cases inside. Notwithstanding this great wind potential scenario, Brazil
has this alternative source of energy with a low representation in its energy mix.
Thus, in order to justify an increase in interest and reliability in this alternative source
of energy, is presented in this paper a preliminary analysis of time series
representing the intensity records and wind direction in fixed unit of data collection on
the drive SENAI / CIMATEC in Salvador, Bahia. This analysis is done by Destrended
Fluctution Analysis method (DFA). Using this method substantiates the viability of
wind farms installations in the areas of collection, because it indicates the possibility
of long-range correlation in the distribution of magnitudes analyzed what may prove
the function of the constancy of the wind flow, and, with this, enable the facilities of
wind turbines more efficiently and effectively. Preliminary results indicate that the
number of local data is persistent in direction, speed and related thermodynamic
quantities, which corroborates the feasibility of wind participation in local energy
matrix.
Keywords: Renewable Sources; DFA; Complexity; Wind Energy;

etc

Destrended Flutuação Analysis
Fluctuation Analysis

Destrended Flutuação
Analysis

etc

fractus

Detrended Fluctuation Analysis

Detrended Fluctuation
Analysis

on-line7

etc

etc

etc

et al

et. al
et al.

