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RESUMO 

 

Um dos principais problemas para a expansão do uso da energia eólica é a escassez de dados. 

No Brasil, exige-se um histórico de pelo menos 30 anos de produção para a certificação de um 

parque eólico. No entanto, é muito improvável que esses dados estejam disponíveis. Um recurso 

frequente é o de utilizar um histórico de medidas locais com uma duração bastante inferior (por 

exemplo 2 anos) e estendê-lo para 30 anos através do uso de modelos estatísticos. O objetivo 

dessa dissertação é propor e estudar o desempenho de uma metodologia de extensão de histórico 

baseada em um modelo de regressão linear. Como ilustração, a metodologia foi aplicada a 4 

parques eólicos localizados no nordeste do Brasil. 
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ABSTRACT 

 

One of the main problems for the expansion for the use of wind energy is the lack of data. In 

Brazil, it is required a historic data of at least 30 years of production for the certification of a 

wind farm. However, is very unlikely that these data is available. A frequent use is to use 

historic data of local measurements with a short duration (2 years for example) e extend for 30 

years through the use of statistical models. The objective of this dissertation is to propose e 

study the performance of a methodology for the historic data extension based on a linear 

regression model. As an illustration, the methodology was applied to 4 wind farms located on 

the northeast of Brazil.  
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