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resolutions, time periods and methodologies. The solar experts are challenged with a user’s 
guide to the solar information so that practicioners can be lead directly to the important data 
for their applications and advanced experts only are exposed to information of scientific 
interest or where in depth aalysis is warranted (large Concentrating Solar Applications) 
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O uso de fontes de energia renováveis tem-se mostrado promissor devido aos grandes avanços 
tecnológicos; à possibilidade de utilização em regiões distantes onde os meios convencionais 
de fornecimento energético são de alto custo, baixa confiabilidade e muitas vezes inexistentes; 
à redução do impacto ambiental; além de promover o desenvolvimento de novas tecnologias 
que visam diminuir a dependência de combustíveis fósseis para produção de energia. 
Uma tecnologia bastante estudada e em fase de desenvolvimento no Brasil é o aproveitamento 
dos ventos para geração de energia elétrica. O Brasil teve seu potencial eólico recentemente 
mapeado pelo Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (2002), realizado sob coordenação do 
CEPEL, onde se observam velocidades de vento médias anuais superiores a 7 m/s em diversas 
localidades do Brasil. O ATLAS EÓLICO BRASILEIRO cobre todo o território nacional e 
foi viabilizado pelo desenvolvimento do MesoMap, uma abrangente modelagem numérica do 
comportamento dos ventos na superfície do globo terrestre. Os resultados das simulações 
utilizando esta modelagem são apresentados em mapas temáticos que representam os regimes 
médios de vento, anual ou sazonalmente (velocidade, direções predominantes e parâmetros 
estatísticos de Weibull) na altura de 50m, na resolução de 1 km x 1 km. 
Este trabalho se propõe a apresentar a experiência do CEPEL em diversas atividades de  
prospecção de campo realizadas nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, utilizando o ATLAS 
como indicativo de áreas promissoras e foram percebidas algumas discrepâncias entre as 
velocidades indicadas pelo Atlas e os resultados obtidos nas medições ou na orografia dos 
locais analisados.  
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