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1. OBJETIVO
O Sistema de Informações Geográficas de Usinas Eólicas (SIGEL-EOL) foi desenvolvido
para dar transparência e otimizar as etapas de projeto, concessão e autorização de
aproveitamentos eólicos, permitindo a verificação das regiões de interferências espacial entre os
parques eólicos, além das estruturas associadas à geração tais como a área dos parques
eólicos, vias internas, subestações, linhas de transmissão e estação de medição de vento
utilizada para projeto.
Além disso, o projeto objetiva processar, validar e consolidar um banco de dados
geográfico dos parques de geração eolioelétricos a partir das informações disponibilizadas pelos
agentes do setor, identificando o cenário atual da matriz de geração eólica brasileira.
Adicionalmente, o projeto possibilita o cumprimento da Lei de Acesso à Informação,
dando visibilidade e disponibilizando para download a informação geográfica utilizada como
insumo decisório, além do andamento dos processos, estágios dos empreendimentos,
respectivos atos legais e características técnicas.
2. METODOLOGIA
O SIGEL-EOL consiste na integração e disponibilização de informações geográficas das
usinas eólicas, do andamento dos processos, estágios dos empreendimentos, respectivos atos
legais e características técnicas, através do portal do sistema na internet.
2.1. Infraestrutura do Sistema
O projeto utiliza plataforma ArcGIS com SDE e ArcGIS Server 10.1.
O sistema foi desenvolvido com a base do Sistema de Informações Georreferenciadas
do Setor Elétrico (SIGEL), porém, concentra as informações referentes à geração eólica. O site
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utiliza API Flex, que consome serviços de mapas do ArcGIS Server e tem os dados alimentados
através do ArcGIS no banco de dados Enterprise Geodatabase Versionado.

2.2. Atualização do Banco de Dados Geográficos
O processo de geração e manutenção das informações publicadas no SIGEL-EOL tem
início com o recebimento dos dados dos empreendimentos de geração eólica através de mídia
digital, em formato shape file e com seus respectivos memoriais.
Fazendo uso da ferramenta de versionamento do banco de dados geográfico
disponibilizada pela plataforma ArcGIS são definidos os papéis de editores e publicador dos
dados. Cada editor trabalha produzindo uma versão das informações que posteriormente é
revisada e concentrada na versão do respectivo publicador. Essas versões seguem uma
hierarquia, estando o publicador responsável pela análise das versões dos editores, e posterior
concentração das informações na sua versão.

Figura 1 - Hierarquia de versões

Finalizado o trabalho da equipe de edição, os dados são verificados pelos gestores do
sistema, verificando-se as inserções, atualizações e exclusões realizadas pelos editores e
concentradas pelo publicador através da ferramenta Version Changes do ArcGIS, que permite a
comparação entre as versões. Nessa fase são apontados conflitos espaciais ou tabulares entre
as versões, que ocorrem quando mais de um editor altera a mesma informação, e cabe a
publicador verificar qual informação é válida.
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A consolidação das diversas versões dos editores na do publicador é realizada através
das ferramentas Post e Reconcile do ArcGIS. A primeira realiza a concentração dos dados das
versões dos editores na versão do publicador, a segunda realiza a cópia da versão consolidada
do publicador para os editores.
Após a consolidação das informações pelo publicador os gestores do sistema utilizam as
mesmas ferramentas Post e Reconcile para publicar os dados no banco de dados principal. O
ArcGIS Server consome os dados desse banco e as disponibiliza no site.
2.3. Informações Disponibilizadas
Estão disponíveis no sistema a informações relativas aos Parques Eólicos Válidos em
seus diferentes estágios (Despacho de Requerimento de Outorga – DRO, Vencedores de Leilão,
Outorgados, em Construção e em Operação) e os parques que solicitaram alguma alteração das
características técnicas, todos com os aerogeradores e regiões de interferência relacionadas.
Além disso, estão disponíveis os dados das outras estruturas associadas à geração tais
como a área dos parques eólicos, vias internas, subestações, linhas de transmissão e estação
de medição de vento utilizada para projeto.
2.4. Serviços Disponibilizados
O SIGEL-EOL oferece ao usuário uma série de ferramentas para facilitar a navegação
no site e a consulta às informações, tais como identificação das feições por clique, localização
por nome ou atributo, medição de distâncias, impressão, download dos dados no formato
ShapeFile (SHP) e Google Earth (KML), e disponibilização dos serviços mediante Web Feature
Services (WFS) e Web Map Services (WMS) seguindo o padrão Open Geospatial Consortium
(OGC).
Os Web Services permitem ao usuário, através de qualquer software de SIG compatível
com OGC, a consulta on-line dos serviços de mapas, dando um maior controle das consultas e
filtros. No serviço do Google Earth o usuário pode exportar os dados do sistema para o aplicativo
e ter uma visualização mais ampla da localização geográfica com a possibilidade do uso de
imagens de satélites.
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3. RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS
Com a implantação do sistema, espera-se que a disseminação dos dados geográficos
das usinas eólicas possa otimizar o processo de concessão e autorização desses
empreendimentos. Conflitos espaciais devem ocorrer com menos frequência, visto que os dados
podem ser utilizados na fase de elaboração de novos projetos para levantamento da situação da
área de interesse.
Permitirá ainda uma melhor gestão do uso dessa matriz energética por parte do órgão
regulador, mostrando o cenário atual e auxiliando no planejamento futuro. Será ainda insumo
para pesquisas acadêmicas e consultas populares.
4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O sistema mostra grande potencial para otimizar os processos de concessão e
autorização de usinas eólicas, além de dar transparência às informações relativas à gestão
desse recurso. O projeto de novos empreendimentos também fica facilitado por permitir a
consulta prévia da região de interesse, evitando assim a ocorrência de conflitos espaciais.
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ORLANDI, A. G.; SALLES, E. R. SIPH – Sistema de Informações sobre o Potencial Hidráulico:
Transparência e Otimização na Gestão do Potencial Hidráulico e na Prospecção de Novos
Empreendimentos. III Encontro Nacional de Geoprocessamento do Setor Elétrico. Foz do
Iguaçu, 2014.

251

