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RESUMO 
 
Os prognósticos das velocidades de vento para fins de projeto estrutural de linhas de transmissão (LTs) tornaram-
se vulgarizados através da utilização quase que unânime de valores máximos anuais associados à distribuição 
estatística de Emil Gumbel. Apesar dos notáveis resultados de aprimoramento que a metodologia proporcionou, 
há que reconhecer alguns aspectos negativos, ou melhor, desestimulantes, que a citada metodologia ainda 
suscita, consideradas as dimensões continentais do Brasil e a conseqüente ausência de informações sobre a 
intensidade eólica em inúmeras localidades. Assim é que possíveis expansões da rede existente de coleta de 
dados ficam inibidas quando se leva em consideração que a abordagem em uso requer, para seus melhores 
resultados, uma coleta ao longo de 10 anos, para a determinação do valor médio amostral, e de 15 a 20 anos para 
a caracterização do respectivo desvio-padrão. Em outras palavras, locais desprovidos de medição local devem 
entrar num compasso de espera de mais de uma década para que possam usufruir dos plenos benefícios da 
coleta.  
 
Na Bienal Cigré 2006 foi apresentado um método alternativo para a identificação dos ventos de projeto com base 
em amostras mais curtas no tempo, aplicados para o território francês, o que deve estimular o desenvolvimento de 
esforços congêneres em outros países. O CEPEL já possui resultados nesse sentido, oriundos de metodologias 
estatísticas de séries parciais que utilizam, além da velocidade máxima anual, outros valores de velocidades de 
ventos fortes. Um dos objetivos desse IT é de apresentar esses métodos alternativos, que focalizam amostras 
temporais escassas e algumas formas matemáticas que forneçam a possibilidade de delas tirar-se o máximo de 
informação prática. Lembra-se aqui que, ao se considerar a França, com os seus 540.000 km2, a sua densidade 
de estações eólicas é cerca de 30 vezes maior do que aquela que hoje se tem disponível no Brasil (8.500.00 km2).  
 
Além desse objetivo, o IT faz uma análise sobre a consistência dos dados coletados de forma heterogênea, no 
Brasil, com as premissas básicas de modelos para o cálculo das cargas mecânicas sobre estruturas de LTs 
aéreas. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Velocidade do vento, estatística de valores extremos, normatização, tratamento de dados 

1.0 - INTRODUÇÃO  
Uma dificuldade implícita na análise de valores extremos de um fenômeno genérico qualquer é a quantidade 
limitada de dados para a estimativa do modelo que melhor represente os dados. Extremos são escassos, por 
definição, de modo que as quantificações do modelo, especialmente no caso de períodos de retornos seculares, 
têm intervalos de confiança muito grandes. Esta questão tem motivado a busca por caracterizações do 
comportamento de valores extremos que possibilitem a modelagem dos dados através de dois enfoques:  

* Avenida Horácio Macedo, 354, Ilha da Cidade Universitária,  CEP 21941-911 - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL  
Tel.: (021) 2598-6382  -  Fax: (021)   -  e-mail: jignacio@cepel.br 



 2

• No primeiro, a série de dados é dividida em vários blocos, de onde são extraídos o valor máximo de cada bloco. 
No  caso específico da velocidade do vento, o usual é considerar cada bloco com duração de 1 ano. Esses 
valores extremos são, então, estudados através da distribuição Generalizada de Valores Extremos (GVE), que 
inclui as distribuições de Frèchet, Gumbel e Weibul. 

• No outro enfoque, em cada bloco, são considerados todos os valores acima de um determinado limite e, a 
esses valores, é aplicada a Distribuição Generalizada de Pareto, enfoque conhecido como Picos Acima de Valor 
Limite (ou Peaks Over Threshold - POT) ou, ainda, séries de duração parcial. 

 
Este IT faz uma análise retrospectiva das abordagens ora em uso no Brasil, elenca para análise crítica alguns 
problemas típicos brasileiros, relativos à heterogeneidade dos dados atualmente disponíveis, e apresenta 
resultados típicos a serem esperados de uma quantificação da atividade eólica intensa, quando enfocada pelos 
métodos acima citados. 

2.0 - A PRÁTICA ATUAL NO BRASIL 
No Brasil vive-se, ora, uma temporada de discussões bem apropriadas sobre a validade de modelos que possam 
ser considerados como representativos da atividade eólica local de elevada intensidade baseada, afirmam alguns, 
que fazem uso da IEC-60826 [1,2,3] em bancos de dados com valores de 10 minutos, ou baseada em valores 
coletados em 3 segundos, dizem outros, que se servem de outros modelos ou de outras Normas. Na verdade, 
ambas as correntes objetivam um máximo exeqüível de segurança mecânica para os suportes de LTs, de tal sorte 
que a confiabilidade operacional seja mantida, como desejado por uma sociedade cada vez mais ávida pelo 
fornecimento permanente de energia elétrica. Em recentes seminários, nacionais e internacionais, os autores 
apresentaram ITs ou artigos que tiveram como objetivo apresentar e discutir a disponibilidade de dados de vento 
no Brasil e a sua aplicação no prognóstico da velocidade máxima do vento a ser usada em projetos mecânicos de 
LTs [4,5,6]. Sem perder de vista os enfoques teóricos que calcam as metodologias de cálculo, os citados ITs se 
preocuparam em abordar, de  forma prática, e sempre com base em medições reais, a aplicabilidade dos dados 
ora disponíveis em modelos de cálculo em uso no país, buscando conclusões práticas que possam ser usadas 
para todas as regiões do Brasil.  
 
Quando as metodologias de dimensionamento estrutural de LTs passaram a seguir as recomendações da IEC-
60826, cuja prática generalizada, por parte dos projetistas brasileiros, levou a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) a incorporar em suas licitações a obrigatoriedade do uso dessa Norma, as atenções dos 
projetistas se voltaram para a obtenção de velocidades do vento referidas, entre outras características, ao tempo 
de média de 10 minutos.  
 
No Brasil, dependendo do órgão coletor responsável, as velocidades dos ventos são medidas com a base de 
tempo da ordem de segundos (rajadas), 1 minuto (aeroportos) e 10 minutos. Acrescente-se que houve época em 
que  empresas realizavam também medições com tempos de 1 hora e 30 segundos. Com base num banco de 
dados tão heterogêneo quanto ao que se refere ao tempo de medição, passou-se a estudar as formas de correção 
entre os tempos de média. Quanto ao aspecto da heterogeneidade, a IEC-60826 apresenta um ábaco bastante 
prático que permite a correção entre vários tempos de médias. Todavia, constatou-se que a aplicação direta desse 
ábaco não condiz plena ou rigorosamente com os valores de ventos medidos no Brasil. Fez-se, como decorrência, 
o alerta de que deveriam ser buscadas alternativas para corrigir as velocidades do vento que melhor retratassem 
os valores aqui medidos.  
 
Até então, os dados disponíveis, medidos simultaneamente com diferentes bases de tempo, eram oriundos de 
anemogramas, que permitem leituras de 3 segundos e de 10 minutos. Os anemogramas permitem, também, 
caracterizar a quais tipos de fenômenos meteorológicos os chamados ventos fortes estão associados (frentes, 
sistemas pré-frontais, linhas de instabilidade, formações locais, etc) [7]. Vale aqui ressaltar que, atualmente, a 
ciência da meteorologia dispõe de recursos para a identificação do fenômeno através das cartas meteorológicas 
sinóticas, imagens de satélites e radares, entre outros, que certamente devem e serão considerados em estudos 
futuros.  Não obstante, lembra-se que os eventos em análise ocorreram nos últimos 30 anos, e no caso de certos 
protocolos de coleta (nos aeroportos, por exemplo) é difícil identificar, de forma precisa, o tipo de fenômeno que 
causou o vento forte no passado. Para fins de engenharia de LTs, onde a importância da distinção diz respeito ao 
tempo e a forma de atuação do fenômeno, a identificação através das características gráficas dos anemogramas, 
descritas em [7], é suficientemente precisa.  
 
A consulta aos dados de diversas estações anemográficas registrados por vários anos, permitiu observar que para 
a maioria das estações do sul e sudeste do Brasil, a classificação dos ventos por fenômeno resulta em séries de 
máximos anuais onde as velocidades de 10 minutos foram causadas por sistemas frontais e mistos (frontais 
superpostos por trovoadas), enquanto as rajadas máximas tiveram como origem as trovoadas locais, ou células 
convectivas isoladas e, em alguns casos os sistemas mistos. Quem já teve a oportunidade de consultar arquivos 
de anemogramas conhece as dificuldades  dessa teoricamente simples tarefa de consulta e o quanto é mais 
simples, para fins práticos, a constatação de que, em se tratando de velocidades máximas anuais, o tempo de 
média, por si só, pode classificar os ventos quanto à sua origem. É importante ainda observar que, atualmente, as 
medições do vento são feitas por estações automáticas onde, a cada 10 minutos ou a cada hora, são registradas, 
em meio magnético, as velocidades máximas de rajada ocorridas entre cada período de registro e a média de 10 
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minutos. Este tipo de aquisição torna mais difícil a caracterização do fenômeno meteorológico pela análise visual 
do próprio registro do vento. Com a medição do vento através de estações automáticas, passou-se a registrar 
também o desvio padrão da velocidade, permitindo o cálculo da intensidade ou do índice de turbulência do vento, 
que por definição, é dada  pelo coeficiente de variação das medições (relação entre o desvio padrão e a média). 
Observou-se nos dados medidos no Brasil que os seus coeficientes de variação eram maiores do que os 
preconizados pelo modelo de vento adotado em [1,2], que é um vento estacionário no período de 10 minutos. Com 
isto, pensou-se em apresentar um modelo corretivo [4,5,6] para aplicação aos ventos de 10 minutos aqui medidos, 
e que serão usados nos projetos de LTs no Brasil, de forma a deixá-lo equivalente ao vento utilizado pela IEC-
60826. O que segue, objetiva esclarecer alguns pontos fundamentais, sempre visando uma convergência de 
pontos de vista, ou de conhecimento, para que os setores encarregados do dimensionamento mecânico de 
estruturas possam distinguir com clareza todas as dificuldades que envolvem a coleta heterogênea de dados 
eólicos no Brasil e a sua aplicação em metodologias de aceitação geral. De fato: seja qual for o tempo de média 
utilizado na coleta dos dados de velocidade, ele deve tornar-se compatível,  através de correções ou ajustes, que 
levem em conta as premissas básicas do  modelo de cálculo das cargas mecânicas. Ressalta-se aqui que, no 
dimensionamento de LTs, outros períodos de tempo de média são necessários, tal como é o tempo de 1 minuto, 
que é utilizado no cálculo do balanço das cadeias e isoladores, para fins de coordenação de isolamento. 
 
2.1 As trovoadas e as coletas de 3 segundos 
 
A sugestão de fazer uso de velocidades de vento em 3 segundos tem sua gênese na afirmação hipotética de que 
toda atividade eólica destrutiva no Brasil, ou até mesmo em outros países com características geográficas 
similares, decorrem de trovoadas severas associadas a células convectivas locais ou que produzam danos 
localizados. Isso porque essas trovoadas severas, mesmo tendo duração reduzida, teriam um poder destrutivo 
superior aos eventos similares e de maior duração, i.e., frentes e sistemas mistos. Não se questiona aqui, a base 
para a alusão ao fato de que, no Brasil, as torres de LTs caem por trovoadas e nunca, ou raramente, por outros 
sistemas como os já citados. No entanto, admitir a afirmação de que as trovoadas são os únicos elementos 
destrutivos, no território brasileiro, tem implicações diretas nas ações a serem empreendidas por quem cuida dos 
projetos estruturais e que podem ser evidenciadas como segue: 
 
• Caso as trovoadas sejam o único (ou quase) elemento destrutivo e ameaçador da integridade das LTs, torna-se 

intrigante o fato de que nas regiões norte e nordeste, onde o fenômeno é absolutamente preponderante (ou 
quase), não haja relatos de quedas de estruturas. Se fosse amplamente aplicável o conceito de que trovoadas 
são os eventos que causam quedas de estruturas, as pressões de vento hoje praticadas no norte e nordeste 
poderiam ser reduzidas de forma econômica perceptível, por parte daqueles que vislumbram projetos 
específicos, regionais e otimizados. A propósito, pode-se afirmar com segurança que fenômenos com duração 
hipotética variando de 1 a 9 minutos podem ser bem representados por medições tão curtas como 3 segundos, 
sejam trovoadas no sul ou no norte do Brasil? Qual o padrão de trovoada seria adotado para o Brasil? 

• Além disso, ficaria parecendo que todos os projetos e estudos, independentemente da região geográfica, que 
tenham considerado a IEC-60826 como Norma básica de inferência para o cálculo dos esforços estruturais 
estariam rigorosamente inconsistentes ou corretos por coincidência, na medida em que a citada norma se vale 
de valores médios ao longo de 10 minutos e que seriam inadequados para os casos de trovoadas severas. As 
estruturas de LTs assim projetadas estariam mecanicamente íntegras por sorte ou através de coeficientes de 
majoração que corressem por conta da experiência dos projetistas de LTs. Vale lembrar ainda o requisito dos 
mais recentes editais da ANEEL onde se pode ler (sic): 
 
“O projeto mecânico de uma linha de transmissão deve ser desenvolvido segundo a IEC-60826. Além das 
hipóteses previstas na IEC, é obrigatória a introdução de hipóteses de carregamento que reflitam tormentas 
elétricas. Devem ser previstas necessariamente as cargas a que as estruturas estarão submetidas nas 
condições mais desfavoráveis de montagem e manutenção, inclusive em linha viva.” 

 
2.2 A Recomendação IEC- 60826 e  as velocidades de 10 minutos 
 
Os modelos preditivos de velocidades máximas de vento que se baseiam em coletas de 10 minutos também se 
encontram algo afastados de alguns requisitos. Fato é que ocorrências de ventos extremos com duração inferior a 
10 minutos produzem valores médios distorcidos para menos, já que os registros contêm valores para 
preenchimento dos 10 minutos que são inferiores àqueles que sistemas de pressão de larga escala espacial 
apresentariam. O estabelecimento de tempo médio de 10 minutos busca um compromisso com a estacionariedade 
do fenômeno, com os protocolos de sua coleta e com a metodologia que é uma forte corrente no Brasil, i.e., a 
aplicação de [1,2]. Há uma preocupação comum às duas correntes que é a de evitar que uma possível mistura 
das séries de origens diversas (frontais, mistas e trovoadas isoladas) ocorra, o que provocaria resultados 
altamente questionáveis ou que não corresponderiam à boa prática de engenharia. No entanto, imaginar que essa 
mistura vem sendo sistematicamente feita. constitui-se em ledo engano. Quando máximos anuais são escolhidos 
na base dos 10 minutos, as séries geradas são, na verdade, correspondentes a sistemas frontais ou mistos, 
excluindo as trovadas isoladas, como decorrência direta das características desses ventos. Analogamente, 
quando as séries são produzidas com valores máximos anuiais de 3 segundos, tais séries são representativas de 

 



 4

trovoadas isoladas e em alguns casos sistemas mistos e, portanto, misturar séries de máximos anuais é até mais 
complicado ou trabalhoso do que deixá-las separadas, como pede o senso comum.   
 
Sabe-se que no Brasil há uma predominância de sistemas frontais e mistos, nas regiões sul, sudeste e centro-
oeste, enquanto que as regiões norte e nordeste apresentam em sua maioria trovoadas, como origem de ventos 
fortes [7]. Em conseqüência, nestas duas últimas regiões há uma distorção nas coletas de 10 minutos, pois 
trovoadas tendem a ter duração mais curta. A coleta assim feita introduz uma quantidade considerável de lacunas 
que resulta num rebaixamento do valor médio, além de distorcer outros parâmetros correlatos. Também há 
diferenças sistematicamente encontradas entre os índices de turbulência observadas no Brasil e aqueles básicos 
da IEC que levaram os autores a sugerir correções [4,5,6] objetivando produzir um vento equivalente mais próximo 
do vento estacionário da IEC. A busca foi, por conseguinte, aproximar ventos quase-estacionários ou mesmo não-
estacionários de outros com características de estacionários. Aliás, a eqüivalência é prática rotineira na 
engenharia de boas práticas, citando só como exemplo os mais variados estudos de coordenação de isolamento, 
onde um vasto elenco de solicitações dielétricas pode ser representado por alguns tipos padronizados de ondas 
com duração predeterminada. 
 
Apesar de o modelo ser proposto com base na análise do comportamento da intensidade da turbulência de todos 
os ventos ocorridos num período de 5 a 10 anos em várias estações, os valores de correção sugeridos foram 
obtidos com base nas 20  maiores velocidades médias de 10 minutos ocorridas em cada estação que, conforme já 
dito anteriormente, têm, para as regiões sul, sudeste e centro-oeste, todas as chances de serem provenientes de 
frentes ou sistemas mistos. No que se refere às regiões norte e nordeste, é possível que todos os dados se 
relacionam a trovoadas, pelo que já foi exposto. Os críticos do modelo de vento equivalente têm argumentado que 
o mesmo utiliza velocidades de vento não estacionárias em 10 minutos, sugerindo que a amostra de 10 minutos 
deveria ser subdividida em intervalos menor de tempo (3 a 5 minutos) e que se aplicasse um teste estatístico para 
comparar as médias e desvios padrão entre cada subamostra para verificar sua estacionariedade. Para fins de 
pesquisa a sugestão tem seus méritos, mas, para fins de coleta de dados numa rede operacional é difícil de ser 
viabilizada,  pois requer o registro de todos os valores medidos a cada segundo e exigindo, do instrumento de 
medição, uma capacidade de armazenamento não compatível com a rotina de operação de estações 
meteorológicas. Lembra-se que o modelo de vento equivalente tem como objetivo corrigir dados medidos na 
prática, diferenciados por região climática, com atividades eólicas diversas.  
 
Portanto, reforça-se o alerta da necessidade de corrigir as velocidades máximas do vento de 10 minutos medidas 
no Brasil, para uso da IEC-60826 e, até que novo modelo de correção seja proposto, os valores sugeridos devem 
ser adotados. É fato que outras abordagens dedicadas à determinação quantitativa da atividade eólica destrutiva 
no Brasil devem ser similarmente apresentadas e avaliadas pelas comunidades interessadas, como meio lícito de 
se conseguir um salto de qualidade nas práticas em vigência. A sugestão de correção feita  em [4,5,6] não retrata 
nenhuma preferência absoluta que os autores deste IT possam ter com relação ao modelo de 10 minutos; ela não 
existe. O objetivo é de permitir que a IEC - 60826 seja usada com mais rigor, com todo conhecimento disponível e 
a favor da segurança, tal como a Agência Reguladora Brasileira exige.  
 
2.3 Máximos anuais, Gumbel e a representação da atividade eólica destrutiva 
 
Leituras de 10 minutos são longas demais para cuidar de forma adequada de ocorrências de ventos de menor 
duração. Leituras de 3 segundos são curtas demais para que possam se credenciar como representativas 
absolutas de fenômenos que têm poucos ou muitos minutos de duração. Equivale dizer que dados brutos são 
inúteis, do ponto de vista prático, e que devem sempre ser submetidos a tratamentos numéricos segundo o senso 
comum e norteados pela prática já consagrada. Em ambos os casos citados, a deteminação do modelo que seria 
representativo da atividade eólica de elevada intensidade se fundamenta nos máximos anuais medidos, de uma 
forma ou da outra, em associação com a estatística de Gumbel que vem sendo usada quase como uma 
unanimidade.  
 
Mesmo assim, vale lembrar que, a técnica dos máximos anuais também é passível de algumas críticas de modelo, 
quando se tenta filtrar de um banco de dados extensivo, velocidades de vento de grande periculosidade para 
sistemas de transmissão aéreos, já que um segundo máximo, num mesmo ano qualquer, pode ser superior a um 
máximo num outro ano qualquer. Como decorrência direta, há em curso, vertentes de modelagem de ventos 
extremos que contemplam a utilização de várias velocidades de vento, ocorridas ao longo dos anos, que sejam 
superiores a um valor mínimo específico, como forma de encurtar os anos de coleta e de estabelecer condições 
preditivas de boa qualidade. 

3.0 - MODELOS PARA VALORES MÁXIMOS 
 
Nos estudos estatísticos dos valores máximos de uma série de dados, a prática corrente faz uso de dois enfoques: 
• No primeiro a série de dados é dividida em vários blocos, de onde são extraídos o valor máximo de cada bloco. 

Esses valores extremos são, então, estudados através da distribuição Generalizada de Valores Extremos 
(GEV), que inclui as distribuições de Frèchet, Gumbel e Weibul. 
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• No outro enfoque, em cada bloco, são considerados todos os valores acima de um determinado patamar, e a 
esses valores são aplicados a Distribuição Generalizada de Pareto, enfoque conhecido como Picos Acima de 
Valor Limite (ou Peaks Over Threshold - POT) ou, ainda, séries de duração parcial. 

 
3.1 Distribuição Generalizada de Valores Extremos (GVE) 
 
A função de probabilidade acumulada da distribuição GVE é dada pela equação (1), onde µ, α, e θ são, 
respectivamente, os parâmetros de locação, escala e forma, e y é o valor do máximo associado à probabilidade 
desejada. Dependendo do valor de θ a GVE resulta em três tipos de distribuições, ou seja, para θ < 0   tem-se a 
distribuição de Frèchet,  para θ > 0 a distribuição de Weibul (reversa) e para θ tendendo a zero tem-se a 
distribuição de Gumbel (equação 2). 

( ) )]1[exp()(
1
θµ

α
θ

−−−=≤= yyYPGVE            (1) )exp(exp()(
α
µ−

−−=≤
yyYP           (2) 

 
3.2 Distribuição Generalizada de Pareto (DGP) 
 
A função de probabilidade acumulada da distribuição DGP é dada pela equação (3), onde µ,  α,  e  θ  são, 
respectivamente, os parâmetros de locação, escala e forma, e y é o valor da variável acima do valor de 
truncamento ou corte u.  

( ) )]1[1)|(
1
θ

λ µ
α
θ

−−−=>≤−= yuYyuYPDGP           (3) 

A probabilidade é definida em função do número de vezes em que u é excedido em cada bloco e está aqui 
representada por λ. Em muitos estudos é comum considerar µ = u. A metodologia Picos Acima de Valor Limite 
vem sendo aplicada em diversos estudos, tanto no que se refere a dados ambientais (vazão de rios, velocidade do 
vento), como em estudos econômicos (bolsa de valores), com resultados considerados satisfatórios. A série 
parcial apresenta como atrativo o fato de usar todos os eventos independentes com velocidade acima de um dado 
nível de truncamento ou corte. Esta série é, portanto, composta de duas variáveis aleatórias: o número de eventos 
ocorridos em cada ano, e as suas intensidades. O método de previsão da velocidade do vento de projeto envolve 
a modelagem de cada uma dessas variáveis. 
 
3.2.1 Modelagem do número de ocorrências 
 
Um modelo bastante realista para a contagem do número de velocidades elevadas a cada ano é o de Poisson, 
geralmente usado nos problemas de contagem de eventos raros. Uma variável aleatória X que obedeça à lei de 
Poisson, com parâmetro ε > 0, tem E[X] = Var[X] = ε. Portanto um bom estimador para esse parâmetro é a média 
do número de ocorrências das velocidades acima do valor de corte, ou seja: se k é o número de eventos, com 
velocidade acima de um dado valor, em m anos,  então λ = k / m, onde λ é o estimador de ε. Em termos de 
período de retorno em anos (R), a probabilidade de que uma dada velocidade do vento seja excedida anualmente, 
na série de dados acima de um valor de truncamento, é dada pela equação (4).  

R
yYob

λ
11)(Pr −=≤                                 (4) 

4.0 - AJUSTE DE DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA 
 
O ajuste de uma distribuição paramétrica a uma série de dados consiste em estimar os parâmetros da distribuição 
a partir dos dados amostrais. Existem vários métodos de estimação dos parâmetros, que podem levar a valores 
diferentes na obtenção dos quantis da variável de interesse, sendo que um bom método sempre é aquele que 
resulta em estimadores não tendenciosos e não viciados. No setor elétrico brasileiro, para o prognóstico da 
velocidade máxima do vento de projeto através da distribuição de Gumbel, tem-se utilizado um método que 
considera o número de anos de coleta, aqui chamado de fator de freqüência ou mínimos quadrados. Neste 
método, o aumento do número de anos de coleta aproxima-o do chamado método dos momentos. No método dos 
momentos, os parâmetros são estimados igualando-se os momentos amostrais àqueles da distribuição postulada. 
Este método tem como inconvenientes a sua dependência do número de elementos da amostra e dos momentos 
dependerem de potências sucessivas dos desvios dos dados em relação ao valor central.  Em conseqüência, 
pequenas amostras tendem a produzir estimativas não-confiáveis, principalmente para as funções de momentos 
de ordem superior, como a assimetria e a curtose. Como nem sempre o método dos momentos é satisfatório, é 
comum utilizar-se do método de máxima verossimilhança. Um método alternativo que vem se popularizando é o 
denominado método dos L-momentos, que são capazes de caracterizar distribuições com caudas longas e de 
serem mais robustos à presença de outliers  nos dados, quando estimados a partir de uma amostra, 
principalmente as de pequeno tamanho. Simulações através das técnicas de Monte Carlo e de “Bootstrap” 
mostram que os L-momentos estão menos sujeitos aos vícios de estimação, quando comparados com o método 
dos momentos convencionais. Os métodos do fator de freqüência e dos momentos já são bastante difundidos 
entre os projetistas de LTs e encontram-se descritos em várias referências. Indicam-se as referências [8,9,10,11], 
para consulta das teorias dos métodos dos L-momentos e do método desenvolvido por De Haan que serão aqui 
aplicados aos dados medidos no Brasil. 
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5.0 - APLICAÇÃO DAS METODOLOGIAS PARA PROGNÓSTICOS DA VELOCIDADE DO VENTO 
 
Os dados medidos em estações instaladas em várias regiões brasileiras foram utilizados para verificar a 
aplicabilidade das metodologias aqui citadas e compará-las. Essas  metodologias foram assim aplicadas: 
• Com base em todos os anos de coleta, as velocidades máximas do vento foram calculadas, para um dado 

período de retorno, através do ajuste da distribuição GVE, e além dessa, aquela de Gumbel, usando máximos 
anuais e considerando os métodos dos momentos, mínimos quadrados e dos L-momentos. 

• Os valores obtidos pelos métodos alternativos (GVE e L-momentos) foram comparados com o método indicado 
na IEC-60826 (mínimos quadrados), com o objetivo de validá-los. 

• Subseqüentemente, as séries de dados foram divididas em períodos inferiores aos totais disponíveis e a elas 
foram aplicadas as metodologias da IEC e dos L-Momentos, normalmente postulada como sendo a que melhor 
se ajusta a séries curtas. Com o objetivo de estudar o comportamento destas metodologias para séries com 
curto período de coleta, foram geradas, por sorteio, 1000 reamostras da série total de dados, variando desde 5 
anos até o período total da coleta em cada estação. 

• O método de Picos Acima de Valor Limite (Peaks Over Threshold ou séries de duração parcial) foi aplicado aos 
dados de uma estação. 

 
5.1 Distribuição Generalizada de Valores Extremos e a distribuição específica de GUMBEL 
 
As distribuições GVE e de Gumbel foram ajustados aos dados de velocidade de 3 segundos e da média de 
10 minutos das estações de Passo Fundo (RS), Cambará (PR), Barra Bonita (SP) e Colinas (MA), que possuem 
19, 17, 16 e 6 anos de coleta, respectivamente. Em seguida foram calculadas as velocidades correspondentes aos 
períodos de retorno de 50 e 250 anos, apresentadas nas Tabelas 1 e 2, onde valem as seguintes nomenclaturas: 
GumQua - Gumbel pelo método dos mínimos quadrados; GumMon - Gumbel pelo método dos momentos; 
Gum2LM - Gumbel pelo método dos L-momentos; GEV3LM - método da distribuição generalizada de valores 
extremos  

 
Tabela 1 - Velocidades do vento de 10  minutos (km/h) 

Passo Fundo Cambará Barra Bonita Colinas método 
(retorno) 50 anos 250 anos 50 anos 250 anos 50 anos 250 anos 50 anos 250 anos 
GumQua 95,0 108,5 91,6 104,1 84,2 98,8 57,9 67,9 
GumMon 89,6 100,7 86,3 96,4 77,9 89,8 50,1 56,7 
Gum2LM 99,9 112,0 95,7 106,6 88,8 101,5 57,0 64,3 
GEV3LM 86,4 91,7 85,8 93,4 78,1 88,2 51,7 58,8 

 
Tabela 2 - Velocidades do vento de 3 segundos (km/h) 

Passo Fundo Cambará Barra Bonita Colinas método 
(retorno) 50 anos 250 anos 50 anos 250 anos 50 anos 250 anos 50 anos 250 anos 
GumQua 158,0 182,4 152,0 181,2 149,3 179,8 119,3 141,8 
GumMon 148,3 168,4 142,5 167,5 136,8 161,7 101,8 116,5 
Gum2LM 162,6 182,7 159,5 184,2 155,6 181,0 115,7 131,7 
GEV3LM 155,6 191,2 145,4 176,6 133,8 153,2 114,9 158,8 

 
Comparando-se numericamente os resultados encontrados para amostras tão diversas e provenientes de regiões 
com dispersão continental, constata-se, numa análise geral,  que os resultados encontrados, para os períodos de 
retorno de 50 e de 250 anos, são bastante dispersos pois, dependem do método utilizado para os ajustes 
estatísticos, em cada estação. No entanto, quando se comparam os de resultados da distribuição de Gumbel 
ajustada pelo método dos mínimos quadrados (GumQua), de uso comum e mais conservador, com os resultados 
do método denominado de L-momentos (Gum2LM), tem-se boa identidade e esses dois métodos serão, portanto, 
usados na análise do item 5.2. 
 
A título de ilustração, a Tabela 3 apresenta os valores do 
parâmetro θ da distribuição GVE: se positivos, a distribuição 
mais adequada é a de Weibul, se negativos, a distribuição 
ótima tende à de Frèchet  e, se nulos, tendem à distribuição de 
Gumbel. Nenhum teste estatístico para a significância dessas 
hipóteses será aqui feito, sendo os valores de θ orientativos 
quanto a possíveis tendências. 

Tabela 3 – Parâmetro θ da distribuição GVE 
 V10min V3s 
Passo Fundo 0,208 -0,157 
Cambará 0,093 -0,063 
Barra Bonita 0,060 0,069 
Colinas 0,007 -0,286  

 
5.2 Prognósticos com pequenas amostras através da distribuição de GUMBEL 
 
Pelo exposto em 5.1, este item concentra sua verificação no comportamento da distribuição de Gumbel ajustadas 
pelos métodos GumQua e Gum2LM, para séries com reduzido período de anos de coleta. O seguinte 
procedimento foi utilizado: 
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• para cada estação, a partir dos dados medidos foram feitas subamostragens aleatórias, com reposição, 
considerando amostras variando de 5 anos até o número total de anos de dados da estação; 

• para cada número de anos foram feitas 1000 subamostragens e calculada a média das velocidades 
prognosticadas em cada caso; 

 
As Figuras 1a e 1b apresentam os resultados e as conclusões para os dados de Passo Fundo e aplicam-se 
analogamente às demais estações. Em cada uma dessas  figuras, a linha cheia indica o valor prognosticado com 
a série original de 19 anos e a linha tracejada refere-se à média das subamostragens em cada número de anos 
considerados, desde 5 até 19 anos. A cor azul indica o método GumQua e a vermelha o Gum2L. 
 

 
a) velocidade de 10 minutos 

 
b) velocidade de rajada 

  Figura 1 – Passo Fundo - Prognóstico das velocidade do vento com os anos de coleta (para 250 anos)  
 
Consideradas as dispersões entre as linhas cheias e tracejadas, fica bem claramente definido que, para pequenas 
amostras, o método dos L-momentos (linhas vermelhas) apresenta-se como  mais realista, na medida em que 
desvios menores são constatados, em relação à linha horizontal, que representa os resultados buscados pela 
simulação (período de retorno de 250 anos). 
 
5.3 Método de Picos Acima de Valor Limite 
 
Como exemplo de aplicação do método de Picos Acima de Valor Limite (Peaks Over Threshold ou séries de 
duração parcial), os dados de 23 anos da estação de Mirante Santana (SP) serão utilizados. Como esse método 
utiliza outros valores além dos máximos anuais, não se pode aqui afirmar que, para esses outros valores, o tempo 
de amostragem (3 segundos e 10 minutos) seja suficiente para classificar o vento quanto ao fenômeno 
meteorológico de sua origem. Por isto, para separar os ventos de acordo com o tipo de fenômeno, no estudo da 
velocidade de 10 minutos, foram considerados os ventos com fator de rajada menor que 1,6 e, para o estudo de 3 
segundos, adotaram-se os ventos com fator de rajada maior que 1,5. Este foi o critério de separação de ventos, 
quanto à sua origem, adotado neste IT. Para garantir a independência temporal entre os eventos que causaram as 
velocidades elevadas, foram considerados os intervalos de 4 dias para os sistemas frontais e mistos e de um dia 
para os sistemas isolados ou locais. 
 
As Figuras 2a e 2b apresentam graficamente os resultados da velocidade para o período de retorno de 50 anos, 
ao considerar os seguintes métodos para ajuste dos parâmetros da distribuição generalizada de Pareto: método 
dos L-momentos, com 2 e 3 L-momentos, e o método de De Haan, identificados nas Figuras 2a e 2b, 
respectivamente, pelas siglas Par2LM, Par3LM e deHaan. A título de comparação, as velocidades prognosticadas 
pela distribuição de Gumbel para o período de retorno de 50 anos são 82 km/h e  140 km/h, para as velocidades 
de 10 minutos e de 3 segundos, respectivamente. 
 

 
a) tempo de média de 10 minutos  

b) tempo de média de 3 segundos 
Figura 2 – Variação da velocidade para o período de retorno de 50 anos com a velocidade de truncamento 
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As Figuras 2a e 2b demonstram que bem mais importante do que o método de ajuste é a seleção do valor de 
truncamento da série, reforçando a necessidade de uma análise cuidadosa dos resultados, para os vários valores 
de truncamento que definirão a velocidade procurada. De qualquer forma, na medida em que a velocidade de 
corte vai decrescendo, caso a curva apresente uma descontinuidade visível, passa a haver forte suspeita de que 
ventos que não fazem parte dos extremos da amostragem estejam indevidamente sendo incorporados à amostra. 
Os casos apresentados acenam com velocidades de truncamento de 50 km/h (10 minutos) e de 65 km/h (3 
segundos). A construção de figuras semelhantes às aqui apresentadas pode facilitar na definição da velocidade de 
corte pois, via de regra, os gráficos possuem um patamar (quase plano) que indica ser aí o valor procurado. O 
problema aqui descrito como “velocidade de corte ou de truncamento”, que certamente conduz a decisões 
subjetivas, enfatiza o cuidado com que a abordagem dessa metodologia deva ser sempre realizada. 

6.0 - CONCLUSÕES 
 
Enquanto houver um viés no sentido de se utilizar a IEC-60826 como paradígma no cálculo de cargas mecânicas 
impostas às estruturas de linhas aéreas de transmissão, as velocidades máximas de vento, tal como são 
coletadas diversamente no Brasil, deverão ser objeto de cuidados críticos que sejam capazes de garantir uma 
adequacidade entre o que foi coletado e as premissas básicas inerentes ao que predispõe a IEC. Além dessa 
constatação, seguem algumas observações decorrentes das investigações apresentadas neste IT: 
 

Em condições ideais, a mistura de séries de 10 minutos com as de 3 segundos, aqui representado os 
sistemas de pressão de larga escala e as trovoadas severas, respectivamente, deveria tornar-se uma questão 
coadjuvante, na medida em que há uma concordância generalizada quanto ao assunto. Metodologias 
quaisquer, até as já consagradas pelo uso, têm, mesmo assim, prós e contras. As novas metodologias para 
inferência de velocidades extremas de vento que vêm sendo cogitadas ao uso por parte dos setores elétricos 
de transmissão aérea não escapam desta preocupação permanente.   
 
Quando se comparam os resultados da distribuição de Gumbel ajustada pelo método dos mínimos quadrados 
(GumQua), de uso comum e mais conservador, com os resultados do método denominado de L-momentos 
(Gum2LM), tem-se boa identidade. No entanto, constata-se que, na medida em que os anos de coleta vão 
diminuindo, o método dos L-momentos permanece estabilizado nas suas inferências enquanto o método dos 
mínimos quadrados de Gumbel tende a superestimativas. Essa é uma questão a ser avaliada pelo projetista, 
ou adotar uma solução mais realista ou mais conservadora. 
 
Já o método dos Pontos Acima de Valor Mínimo (PAVL ou POT) tem méritos teóricos bem definidos e 
constitui-se numa alternativa viável a ser explorada de forma extensiva, sempre que novas estações com 
poucos anos de operação venham a enriquecer os bancos de dados ora existentes.  Requer, no entanto, uma 
escolha bem criteriosa do ponto de truncamento que pode se dispersar entre limites consideráveis, em cada 
estação de coleta. 
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