U         – UNIARP
CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

CLOVES KONFLANZ

PROJETO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TIPO
EÓLICA PARA UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA CIDADE DE CAÇADOR-SC

CAÇADOR
2012

CLOVES KONFLANZ

PROJETO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TIPO
EÓLICA PARA UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA CIDADE DE CAÇADOR-SC

Projeto apresentado como exigência para
a obtenção de nota na disciplina: Trabalho
de conclusão de curso, do Curso de
Engenharia de controle e automação
mecatrônica,
ministrado
pela
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe UNIARP, sob orientação do professor
Esp. Julio Carvalho.

CAÇADOR
2012

 P  U SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TIPO
EÓLICA PARA UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA CIDADE DE CAÇADOR-SC
CLOVES KONFLANZ
Este Trabalho de Conclusão de Curso foi submetido ao processo de avaliação
pela Bancada Examinadora para obtenção do Titulo (Grau) de:
Bacharel em Engenharia de Controle e Automação
E aprovada na sua versão final em 20/12/2012, com nota _____, atendendo
ás normas da legislação vigente da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e
Coordenação do Curso de Engenharia e Controle e Automação – Mecatrônica.

__ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _

Everaldo Cesar de Castro
Coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação

BANCA EXAMINADORA:

_______________________
Julio Carvalho

____________________________
Fabrício Paris

D     



Declaro, para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade pelo
aporte ideológico, não violando nenhum direito de propriedade intelectual, sob pena
de responder civil, criminal, ética e profissionalmente por meus atos. Neste
momento, ficam isentos de responsabilidade a Universidade Alto Vale do Rio do
Peixe, a Coordenação do Curso de Engenharia de Controle e Automação, a Banca
Examinadora, o Professor Orientador e o Professor de TCC, de toda e qualquer
responsabilidade acerca do mesmo.

Caçador (SC), 19 de dezembro de 2012.

___________________________________
Acadêmico(a)

“Basta olhar para um catavento: Ora gira ao suave sopro da brisa, Ora ao
violento vento do norte - Eis o homem”.
Voltaire

AGRADECIMENTOS

Agradeço a minha mãe Beatriz Peretti Konflanz, por sua paciência e ajuda em
momentos difíceis.
Ao professor Julio Cesar Carvalho com sua ajuda, paciência e dedicação em
momentos difíceis.
Agradeço a Deus por sempre ter me ajudado em todos os momentos de
minha vida.
E, a todos que, de alguma maneira contribuíram para realizar este trabalho.

RESUMO
O presente trabalho tem a finalidade de mostrar o projeto de um gerador de
energia elétrica do tipo eólica em uma residência localizada na cidade de caçador, á
qual será verificada e assim podendo-se dimensionar um gerador do tipo eólico de
acordo com o consumo e da velocidade do vento no local, será ainda dimensionado
um sistema de captação da força do vento e também um gerador para que possa
ser ligado ao inversor e juntamente com a rede elétrica externa, podendo receber as
duas fontes de energia elétrica, uma vez que o objetivo deste trabalho não é obter a
visão aprofundada do gerador ou do inversor. Será mostrado também sobre o meio
ambiente e como este sistema pode ajudar a contribuir com o mesmo, um mapa da
região e altitude para a melhor colocação do projeto, assim como uma melhor forma
de coloca-lo e suas respectivas limitações.

Palavras-chave: Vento, sistema de captação da força do vento, energia elétrica,
gerador, inversor.

ABSTRACT
This paper aims to show the design of a generator-type wind power in a
residence located in the town of Hunter, which will be verified and thus being able to
scale a type of wind generator according to their spending and wind speed at the
site, will be even scaled a system to capture the wind strength and also a generator
that can be connected to the inverter and the grid along with external and can receive
both power sources, since the goal this work is not to obtain insight into the generator
or inverter. It will be shown also on the environment and how this system can help
contribute to it, a map of the area and altitude for the best placement of the project,
as well as a better way to put it and their limitations.

Keywords: Wind, capture system from wind power, electricity, generator, inverter.
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1 INTRODUÇÃO

Hoje com o aumento de consumo da energia elétrica pode-se vir a gerar um
grande risco ambiental de modo que nem todas as fontes de energia são
consideradas “Limpas” (que respeita o meio ambiente). As fontes de energia
renováveis são assim entendidas como aquela que sua reposição natural é mais
rápida do que o ritmo de utilização gerado pelo homem.
Geradores eólicos requerem um tipo de vento constante, mas não
excessivamente

forte.

Geração

eólica

é

um

tipo

de

energia

renovável,

diferentemente das gerações não renováveis que são aquelas que seu
aproveitamento é finito, ou que não se repõem a velocidade de utilização gerada
pelo homem, assim como a queima de combustíveis fósseis, os combustíveis
nucleares, dentre outros que produzam resíduos poluentes ou a destruição de
recursos naturais.
Com os avanços da tecnologia e o crescimento do nível de consumo de
energia elétrica, gerada pelos aparelhos eletrodomésticos o consumo de energia
elétrica se torna maior a cada dia, assim gerando um maior consumo no total gasto
e aumentando-se o custo mensal gerado pela energia elétrica consumida por estes
aparelhos.
Devido a estes fatos será verificada a velocidade do vento, assim dando-se o
inicio a criação do projeto de energia eólica, sendo este a captação da energia
cinética do vento e transformação em energia elétrica, assim podendo-se reduzir o
gasto de energia elétrica gerada pelos aparelhos eletrodomésticos e ainda ajudar o
meio ambiente.

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Utilizar da força do vento para projetar um sistema de geração de energia
elétrica alternativa em uma residência, gerando-se assim sua própria energia elétrica
de acordo com a velocidade do vento, sendo este ligado juntamente com a da rede
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elétrica externa, podendo-se assim reduzir o gasto gerado pelos aparelhos
eletrodomésticos.

1.2 PROBLEMA

De que forma se pode projetar um sistema de geração de energia elétrica do
tipo eólica para uma residência localizada na cidade de Caçador-SC?

1.3 JUSTIFICATIVA

Com o aumento no consumo de energia elétrica pessoas acabam tendo que
economizar mais, desligar uma lâmpada, desligar algum eletrodoméstico que não
esteja ocupando, e muitas vezes ter que se desfazer ou ainda nem comprar algum
aparelho elétrico devido ao seu consumo de energia ser muito elevado, como um ar
condicionado ou micro-ondas.
Existem nos dias atuais vários tipos e tamanho de geradores de baixa
potência, um exemplo bem conhecido é o alterador dos automóveis, que por ser um
pequeno gerador que converte a energia mecânica do motor de combustão interna
para energia elétrica, sendo este ligado à bateria do automóvel a qual armazenara
está energia para que se possa utiliza-la posteriormente.
Com a verificação da velocidade do vento em vários períodos e de acordo
com a mesma será dado o inicio ao projeto do gerador eólico para que se possa
dimensionar um sistema de captação da força do vento juntamente com o
dimensionamento do gerador elétrico para que assim se possa utilizar da força do
vento para a geração de energia elétrica, sendo ainda dimensionado um inversor, o
qual será ligado à rede externa de energia elétrica, assim reduzindo-se o custo de
energia gerada pelos aparelhos eletrodomésticos e ainda aproveitando-se de uma
fonte de energia renovável.
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Conforme dados do IBGE que serão mostrados posteriormente ocorreu um
grande crescimento na distribuição dos domicílios permanentes, segundo a
existência de iluminação elétrica, assim não resta duvida que num futuro próximo
seja adotado um sistema semelhante que possa gerar energia elétrica que não
agrida o meio ambiente.
Conforme são utilizadas as fontes de energia não renováveis, criam-se
previsões de esgotamento destas, assim a ciência procura por alternativas
energéticas que sejam oferecidas pela natureza: recursos abundantes, limpos e
renováveis. As fontes de energia renováveis mais conhecidas são: A energia eólica,
a solar, a biomassa e a hidráulica.
Em um determinado local pode-se haver um potencial de energia eólica
maravilhoso com ventos fortes e frequentes, mas o não conhecimento sobre o
assunto em questão, sobre sua utilização e de como deve-se realizar a sua
construção de acordo com o local.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo geral

Projetar um sistema de geração de energia elétrica do tipo eólico em uma
residência localizada em Caçador-SC

1.4.2 Objetivos específicos

a) Levantar referencia bibliográfica sobre formas de energia;
b) Levantar referencia bibliográfica sobre a geração de energia eólica;
c) Levantar referencia bibliográfica sobre construção de projetos;
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d) Levantar referencia bibliográficas sobre sistemas de captação da força do
vento;
e) Levantar referencia bibliográfica sobre geradores elétricos;
f) Levantar referencia bibliográfica sobre inversores;
g) Levantar referencia bibliográfica sobre instalação elétrica;
h) Desenvolver o estudo de pesquisa;
i) Apresentar análise de resultados.

1.5 MÉTODO

O PROJETO SEGUIRA AS SEGUINTES ETAPAS:

a) Verificar condições do vento;
b) Dimensionar sistema mecânico de captação da força do vento;
c) Verificar o consumo de energia da moradia;
d) Dimensionar o gerador;
e) Dimensionar o inversor;
f) Dimensionar o projeto elétrico de aplicação.
g) Realizar o desenho do projeto
.
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2 ENERGIA

A energia é tudo aquilo que gera movimento, podendo está ser armazenada,
liberada, transferida, desta forma podendo-se ser definida como uma manutenção
da vida, uma necessidade de existência de todo e qualquer ser vivo. A energia pode
ser definida ainda como uma suplementação de todas as necessidades da
sociedade (COMETTA, 2004).
Ainda de acordo com Burattini (2008) a terra é considerada como uma antena
que capta a energia vinda de todos os cantos do universo, como o sol, outros
planetas, das estrelas, etc. transformando-a em formas de energia, como ligações
químicas em seguida em novas moléculas, formando-se as células e assim a vida.
O fogo pode ser considerado como uma das mais importantes descobertas do
ser humano, assim este o utilizou para aquecer-se, para a iluminação de ambientes,
para preparar comidas, mais com o passar dos tempos procurou por novos tipos de
energia para satisfazer suas necessidades, a fim de lhes trazer conforto,
comodidade, ou seja, mais qualidade de vida (CAMPOS, 2004).

2.1 FORMAS DE ENERGIA

A energia é manifestada pela natureza, as principais são: a energia solar,
potencial, eólica, cinética, das marés e geotérmica, estas são transformadas em
outras formas de energia de acordo com a primeira lei da termodinâmica, assim se a
energia de saída for inferior a de entrada, a diferença entre estas energias foi
transformada em alguma outra forma de energia (CAMPOS, 2004).
Segundo Boyle (1996) energia primaria é trabalhada pelo homem através de
alguma máquina, logo após será transformada em outro tipo de energia denominada
de energia secundaria. Existem quatro formas de energia primárias disponíveis na
natureza, são elas:
A energia cinética está relacionada à movimentação dos corpos, ou seja, é a
energia que um corpo possui em virtude de ele estar em movimento como exemplo
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o vento, assim podemos concluir que a energia cinética de um corpo será cada vez
maior quanto maior for a sua velocidade, a qual é dada por:
E = ½ m x V²

(1)

Quanto à massa do ar deve ser obtida pela equação:
m=Axdxv

(2)

A energia potencial gravitacional é a energia associada ao estado de
separação entre dois objetos que se atraem mutuamente através da força
gravitacional, desta forma quando elevamos um corpo de massa “m” a certa altura
“h”, transferimos energia para o corpo na forma de trabalho, a qual é dada por:
Eph = m x g x h

(3)

A energia eletromagnética está relacionada ao magnetismo, a radiação
eletromagnética e a eletricidade, muito utilizada em geradores por poder converter à
energia

mecânica

em

energia

elétrica

através

do

principio

da

indução

eletromagnética, os quais são utilizados em geradores eólicos por ser uma energia
de fácil obtenção e não poluente (PARIS, 2001).
Energia atômica ou nuclear é a energia liberada através dos núcleos
atômicos quando estes são expostos a condições instáveis. Todo o material é
formado por energia, certo numero de átomos. A energia eólica provém da radiação
solar uma vez que os ventos são gerados pelo aquecimento não uniforme da
superfície terrestre (MURRAY, 2004).
Então com estas quatro formas de energia, podemos deriva-las em varias
fontes de energia primária provenientes da natureza, como a nuclear, solar, eólica,
combustíveis fósseis, dentre outras. Assim o gerador eólico é a fonte de energia
primaria que utiliza da energia cinética (vento) e após ser transformada em energia
elétrica pelo gerador passará a ser uma energia secundaria. (BOYLE, 1996).
A energia mecânica é toda ou qualquer forma de energia que esteja
relacionada ao movimento de corpos ou com a capacidade de colocá-los em
movimento ou ainda deforma-los, podemos então definir a energia mecânica como a
“capacidade de realizar trabalho”. (PRÄSS, ?).
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2.2 ENERGIAS RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS

Com a busca por energias renováveis a energia eólica foi à considerada de
maior sucesso, causando uma grande revolução tecnológica, assim conforme os
avanços neste setor cresce a oportunidade progressiva de redução de preços
causando assim o aumento de turbinas instaladas com maiores potencias e
menores preços (FILHO, 2003).
Segundo Hinrichs e Kleinbach (2004) energias renováveis são aquelas que
seu ritmo de reposição é superior que a do utilizado pelo homem, aquelas do tipo
solar, eólica, hídrica, biomassa e geotérmica. No Brasil a matriz energética em geral
é renovável, mas não necessariamente baseada em combustíveis renováveis
tradicionais como a madeira, mas sim a hidráulica.
Por outro lado, às energias não renováveis que são aquelas que não podem
ser repostas pela natureza ou o ritmo de extração pelo homem é muito superior ao
seu ritmo de reposição. É a fonte de energia mais utilizada atualmente, como
petróleo, carvão e gás natural, que causam um grande nível de poluição a natureza.
Segundo estimativas da AIE (Agência internacional de energia), caso se mantenha a
média de consumo das últimas décadas, as reservas de petróleo e gás natural irão
se esgotar em 100 anos e as de carvão, em 200 anos. (HINRICHS E KLEINBACH,
2004).
Ainda conforme Jannuzzi (2000), a indústria é particularmente responsável
pelos impactos ambientais, pois procuram energia de baixo custo, embora o setor
público estabeleça taxas ou impostos para os emissores mais poluentes estes não
chegam a ser totalmente bloqueados.

2.3 FONTES DE ENERGIA NO BRASIL

De acordo com Brasil Escola, apesar de a energia hidrelétrica ser uma fonte
de energia renovável e não poluir o meio ambiente, ainda assim ela causa um
impacto ambiental e social, pois causam inundações nas áreas aonde são
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construídas as barragens, o que acarreta na realocação de pequenos agricultores,
comunidades indígenas e populações ribeirinhas. Com o represamento da água
gera-se assim a formação de um imenso lago artificial ocasionando prejuízo na
fauna e flora locais, alterações no regime hidráulico dos rios, desmoronamento das
margens, destruição de extensas áreas de vegetação, transmissão de doenças e

aa  à extinção de algumas espécies de peixes (BRASIL ESCOLA, 2008).
O Brasil passa por grandes transformações no setor de energia, novos
i serão criados para a geração de eletricidade a fim de garantir a
cia e eficiência no setor econômico, estas mudanças devem garantir
q a indústria de eletricidade seja mais competitiva e ainda atenda os objetivos
a como proteção ambiental, sustentabilidade e a proteção ao meio ambiente
(NUZZI, 2000).
 Amazônia é considerada como a região de maior aproveitamento hidráulico

ão explorado no Brasil, devido ao seu grande impacto ambiental. Fatos passados
a que ocorreu falta de energia elétrica produzida, tendo sua capacidade de
ga  abaixo da demanda para sustentar o crescimento econômico. Como em
2!!" em que ocorreu um racionamento de energia elétrica que durou até o inicio de
2!!2 (CAMPOS, 2004).
Atualmente, as usinas hidrelétricas são responsáveis por aproximadamente
18% da produção de energia elétrica no mundo. Esses dados só não são
maiores pelo fato de poucos países apresentarem as condições naturais
para a instalação de usinas hidrelétricas. As nações que possuem grande
potencial hidráulico são os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rússia e
China. No Brasil, mais de 95% da energia elétrica produzida é
. (BRASIL ESCOLA, 2008, grifo o
utor).

p#$%&')&'*& +& ,-)'.- /)+#&01*#)3.A

Tabela 1 – Capacidade total instalada no Brasil de 2002 a 2010
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A capacidade total instalada no Brasil cresce a cada ano (Tabela 1), mas em
um país alimentado em sua maioria por energia hídrica e cada vez mais com
escassez de água, e ainda com centrais de hidroelétricas que se encontram em
construção geram-se assim uma grande preocupação ambiental, pois isso deixará o
sistema elétrico brasileiro mais vulnerável a mudanças climáticas, para ajudar á
aumentar a segurança da energia e a minimizar estes efeitos a energia eólica surge
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de forma a aliviar estas preocupações e a aumentar a segurança energética.
(GLOBAL WIND ENERGIY COUNCIL, 2010, tradução Google translade, adaptado
pelo autor).

E mercado eólico brasileiro cresceu 326 MW em 2010, elevando a
GHIHGJKHKL total instalada de até 931 MW, um crescimento de 54,2% em
tLNQRS de capacidade total instalada, e um aumento de 23,8% em termos
KL adições de capacidade anual. (GLOBAL WIND ENERGIY COUNCIL,
TVWV, tradução Google translate)

F)X,#. 1 – C ap ac id ad e d e e ne rg ia eól ic a i nst al ad a no mund o
Fo nt e: h tt p :/ /re v is ta es c o la .a br i l.c om .br /

No Brasil, tradicionalmente, o maior aproveitamento dos recursos eólicos tem
sido para cataventos multipás de bombeamento d'água. Agora as coisas começam a
caminhar na direção da geração de energia (Figura 1), pesquisas indicam a
existência de um imenso potencial eólico ainda não explorado, a ponto de estar
atraindo a atenção de vários americanos e europeus (FILHO, 2003).
Em 2001, o primeiro brasileiro vento atlas ser publicado, estimou o potencial
do Brasil de energia eólica em torno de 143 GW a 50m. Em 2008 e 2009,
novas medições realizadas em vários estados no 80-100 medidores indicam
que o potencial real é muito superior, em mais de 350 GW. Isso se
compara a capacidade total do país de geração de energia de 113,4 GW
. (GLOBAL WIND ENERGIY COUNCIL, 2010, grifo o autor,
translade).

'$ n)'.0 +& YZ[Z
tNHK\]^R _RR`bL

O Brasil já é um dos líderes mundiais na produção de aerogeradores. Os
i feitos na geração eólica nos dias atuais a tornam a fonte mais
cia de energia perdendo apenas para as grandes hidrelétricas conforme
a anteriormente. Em Julho de 2011 a capacidade de geração de energia
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a para 2GW distribuídos por 71 parques, com a criação de novos projetos
ca-se que em 2016 chegue a meta dos 8,4GW (JORNAL JÁ, 2011).
AR pensar no futuro, a boa notícia é que a energia eólica alia custo atrativo,
S\StLstHdJbJKade e excelente aceitação do governo, das empresas e do
GRsS\QJKRNe O Brasil já está avançando nesta linha, e a energia eólica deve
`HNHstJN seu espaço na próxima década (HUTSCHINSKI, 2012).

21

3 PROJETO

Projeto é um problema programado a ser resolvido geralmente ocasionado
pelo insucesso. Todo projeto surge de uma necessidade, esta necessidade pode
ser: interna, clientes, governo, competidores, etc. com uma visão clara e concisa do
que o projeto produzira, com início, meio e fim atingindo seu objetivo de forma clara
e definida sendo elaborado por uma única pessoa, ou por um grupo de pessoas
(equipe) capazes e dentro de seus parâmetros pré-definidos (BRUZZI, 2008).
Pode-se ser definido por uma capacidade de administrar uma série de tarefas
cronológicas que resultam em uma meta desejada, sendo criado um senso de
responsabilidade da equipe, direção e gerente, sendo assim uma responsabilidade
de todos os membros envolvidos para chegar a um objetivo (PHILLIPS, 2003).

F)X,#. Y – T ran sfo r m aç ão d e o po rtun id ad e em p ro jet o
Fo nt e: ( AR A NT E S et . a l. , 20 0 8 ) .

Como mostra a Figura 2, seu sucesso pode depender do cumprimento dos
prazos pré-estabelecidos, deve-se alcançar o seu orçamento e nível de qualidade
que foram desejados e que atenderam as expectativas do cliente (principal
interessado), incluindo a equipe de realização do projeto, órgãos reguladores e
ambientais (ARANTES et. al., 2008).
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3.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Figu r a 3 – G e r en ci am ento d e p ro j eto – P i r âm id e
Fo nt e: ( AR A NT E S et . a l . , 20 0 8) .

Como mostrado na Figura 3, muitos projetos de grande porte e com muita
complexidade técnica requerem um ambiente restrito e com um grande número de
pessoas envolvidas, assim criando-se o gerenciamento de projetos, sendo definido
em planejamento, organização, direção, e controle de recursos organizacionais,
priorizando-se o tempo, custo e o desempenho estimado (ARANTES et. al., 2008).
Conforme Siqueira (2008), para o desenho do projeto pode-se ainda utilizar
do solidworks ®, o qual reduz os erros e aumenta a qualidade do projeto, fazendo
modelagem de projetos sólidos dos mais diversos tipos, disponibilizando uma serie
de formas geométricas, recursos e operações.
Para cada projeto feito é criado um sistema de melhoria a fim de conduzir
melhor os trabalhos de desempenho para que melhor satisfaçam as necessidades
de todos os clientes envolvidos sejam eles ligados diretamente ou indiretamente ao
produto final podendo-se assim atender aos objetivos iniciais cumprindo-se a meta
programada (MARQUES, 2001).
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3.3 PROJETANDO-SE UM GERADOR EÓLICO

Geradores eólicos de grande porte e com elevados níveis de rendimento
geram um elevado custo com o projeto, materiais, pessoas envolvidas, etc., assim
um bom planejamento deve ser feito a fim de analisar todos os fatores ambientais
(paisagem ou ruídos) ou de infraestrutura, tendo-se um baixo custo e com boa
eficiência (NEUMANN, 2002).
Segundo Aldabó (2002) para se projetar um sistema eólico deve-se
inicialmente determinar qual será a capacidade deste gerador e qual a sua
finalidade, o quanto ele deverá produzir e se poderão ocorrer paradas. Em geral é
feito uma media do consumo gasto em energia elétrica. Para uma residência que
deseje ser autossustentável pode ser utilizada três faturas de luz (as três maiores do
ano), para uma residência que deseje ser sustentável deverá ter um sistema de
ligação a uma rede externa de energia.
Primeiramente deve-se analisar a velocidade do vento para saber se o local é
viável para a construção de um gerador (Quadro 1) e se esta velocidade é continua
ou não, em casos de velocidade não continua deve-se analisar a utilização do
gerador. Deve ser também selecionar um inversor para saída de 110 V ou 220 V, em
função do consumo de pico. O consumo de pico é a soma de todos os consumos
simultâneos da residência em que foi instalada (ALDABÓ, 2002).

fah 
3m/s

3-u v

jak   ilikm a   ao car
w  a c  caa ffa xkam cilik caa
geradores eólicos.

4-y v

zfa xka c  cia  bombas a diesel. Pode
 ilik caa ga xk

{a q
yv
{a q

|lik a caa ffa xka qa caa ga xk
ka
|lik para bombas eólicas, geradores eólicos, isolados e

7m/s

conectados a rede.

Q uad ro 1 – Po s sib il i dad e de u so pa r a ge r ado r es e ól ic os
Fo nt e: ( KR A UT ER , 2 0 09 , a da p ta d o).
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tempo, o número de parâmetros de tempo desejado e a quantidade de dados. Para
lhe dar uma primeira oferta, criamos esta calculadora.
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   ca
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akka
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w

y22mu reais

,.+#$ Y - E x em plo de co l eta d e d ad os p or e st aç ã o m et eo rol ó gic a
Fo nt e: h tt p :/ /p t. wi n df i n der .c om , a da p ta d o .

Conforme Neumann (2002) pode-se ainda coletar dados que podem ser
obtidos em um instituto meteorológico (Quadro 2) como a velocidade média e
máxima dos ventos anuais, geralmente dados coletados em aeroportos são os mais
confiáveis, mas para isso existe um preço que muda de acordo com a estação onde
estes são coletados.
Turbinas eólicas são geralmente projetadas para suportar uma velocidade de
55 m/s, assim é necessário conhecer a velocidade de sobrevivência do gerador
eólico. Também é importante a coleta de dados em casos de calmaria, pois embora
não prejudicarem o gerador eólico pode levar a períodos inaceitáveis de modo a
ficar sem energia por longos períodos de tempo (NEUMANN, 2002).
A energia eólica é uma energia limpa, de baixo custo e fácil manutenção, com
as novas tecnologias atuais, pode-se extrair a potencia do vento com muito mais
eficiência do que antigamente, com isso mesmo com os elevados custos iniciais
para seu projeto, a quantidade de energia que se extrai dos geradores já a torna
recompensadora (Campos, 2004).
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4. ENERGIA EÓLICA

F)X,#.  – Faz en da e óli c a
Fo nt e: ( C A M PO S , 20 0 4 ) .

É a fonte de energia que mais cresce nos dias atuais, pesquisas indicam que
até 2020 possa suprir 5% a 15% da demanda por eletricidade dos Estados unidos,
em 1980 os Estados unidos possuíam 95% da capacidade eólica instalada no
mundo, hoje sua participação é de aproximadamente 20%, não porque eles
decaíram na questão energia eólica, mas sim porque os outros países elevaram-se
nesta questão (HINRICHS E KLEINBACH, 2004).

4.1 ORIGEM

O homem precisava cada vez mais de ferramentas que o auxiliassem eu seus
afazeres, com isso iniciou-se o bombeamento da água sendo este de forma braçal e
animal, conforme sua evolução foi então utilizada às rodas d’água que utilizavam a
força dos rios, como não existiam rios em todos os lugares o vento passou a ser a
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fonte natural para a energia coletada dos chamados moinhos de ventos que
substituíram a força motriz e o esforço humano e animal (DUTRA, 2011).
De acordo com Aldabó (2002) os persas foram, provavelmente, os primeiros a
aplicar a energia do vento em utilizações menores para a agricultura em grandes
quantidades, utilizando motores de eixo vertical para elevar a água para a irrigação
(século VII) e moer grãos. Estes dispositivos eram frequentemente construídos
aproximadamente de um mesmo tamanho, se fosse necessário mais energia, então
era utilizado um maior número de geradores, em vez de ser construído um maior,
provavelmente devido a uma melhoria com base nos materiais e as rudimentares
técnicas de produção disponíveis, ou por causa de sua maior durabilidade para
meteorologia.
A Figura 5 mostra um destes dispositivos, que utiliza uma tela estacionária
alvenaria para reduzir a força do vento sobre as pás que se movem na direção do
vento, infelizmente remove a capacidade de funcionamento deste eixo vertical da
máquina com qualquer direção do vento. Na Pérsia não foi um grande problema
devido a terem ventos frequentes e geralmente em uma única direção.
Aproximadamente no século XIII estás máquinas começaram a ser utilizada para
moer grãos, tarefa que tem sido utilizado até recentemente.

Figu r a 5 – An t igo mo inho d e v e nto us ad o pa ra m oe r gr ão s
Fo nt e: h tt p :/ / vi aj an d oc on os c o. b lo gs p ot.c om .br/
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No século XVIII, as lâminas passaram a ser de madeira revestida com uma
tela simples, com uma viga central que tem a barra transversal mais próxima da
borda da lâmina que conduz para melhorar sua corrente e assim gerando-se um
aumento de torque. Ambas as melhorias tem o fim de aumentar o desempenho
aerodinâmico
Conforme a energia eólica encontrou sua aplicação mais óbvia maciça no
panorama energético (energia cinética) da civilização humana, com a utilização da
vela de propulsão do barco, que foi usado quase exclusivamente até um século
atrás e ainda é usada, assim iniciando-se a propulsão naval (ALDABÓ, 2002).
De acordo com Campos (2004), com o aparecimento de motores de calor, o
vapor de água em primeiro lugar e, em seguida, o motor de combustão interna
mudou quase completamente as conhecidas “máquinas de vento” durante a
Revolução Industrial século XIX, sendo o seu uso restrito a áreas rurais,
especialmente remoto e pobre, para moagem do grão e da água, principalmente de
bombeamento.
Em 1892, na Dinamarca, o professor Latour projetou a primeira turbina eólica
elétrica sob os auspícios de um programa estadual, que marca o início do
desenvolvimento da tecnologia moderna vento, ligada à desagregação de turbinas
eólicas com o bombeamento de água e moagem.
Em 1927 Dekkler construiu o primeiro rotor com lâminas aerofólicas,
permitindo velocidade da lâmina da ponta de 4-5 vezes a velocidade do vento. Em
1924 Savonius desenvolve a turbina eólica, um eixo vertical simples com alto torque
de partida, portanto, adequado para o bombeamento da água. E ainda em 1927
Darrieus desenvolve a turbina de eixo vertical que leva seu nome e é atualmente
utilizada (CAMPOS, 2004).

4.2 GERADORES EÓLICOS

Dos

moinhos

de

ventos antigos

aos mais

modernos

e

eficientes

aerogeradores, aproveitar-se da energia gerada pelo vento sempre fui um desafio
para a humanidade. Como comentado anteriormente, hoje é uma das fontes de
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energia que mais cresce no mundo, crescendo em torno de 20% ao ano. Ainda com
o incentivo do governo para a geração de energia renováveis tendo um prazo de 20
anos, investidores apostam na geração eólica (TRIGUEIRO, 2005).
Gerador eólico é um sistema que capta a energia cinética do vento que passa
através das hélices ligadas a um rotor e juntamente com um gerador pode-se assim
transforma-la em energia elétrica, com a absorção da energia cinética reduz-se a
velocidade do vento, mas com as massas de ar predominante a esta velocidade vem
a recuperar-se. A velocidade angular do rotor é inversamente proporcional ao seu
diâmetro, em casos de diâmetros menores deve-se sempre procurar uma melhor
forma de aperfeiçoar o projeto, para que o rotor possa minimizar a emissão de
ruídos aerodinâmicos. Com a tecnologia têm-se rotores maiores e assim diminuindo
a velocidade de rotação, com isso produzem-se menos ruídos e tornam-se visíveis
para que se possam ser evitados por pássaros em voo. (AMARANTE; ZACK; SÁ;
2001).
As hélices possuem um formato semelhante ao dos aviões, pois possuem um
mesmo principio de aerodinâmica. A hélice pode ser vista também como um motor a
vento, cuja quantidade de energia elétrica gerada varia com quantidade de vento
que passa por elas e dependendo-se também do diâmetro do rotor, da dimensão do
motor, do rendimento de todo o sistema. Apesar de sua fonte inesgotável de energia
seu custo é muito elevado em relação a outras fontes de geração de energia elétrica
(CAPIXABA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, 2008).

eee grandes áreas de terras despovoadas, uma costa de 9,650 km e
LGLbLstLS recursos ajuda sua posição privilegiada, Brasil seguro como
, gigante em potencial de energia eólica. ES melhores recursos eólicos
S^R comprovados na região Norte / Nordeste do Brasil, e em particular nos
LStHKRS do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Bahia. E Sul /
,+&-*& também tem bons recursos eólicos, especialmente nos estados do
JR Grande do Sul e Santa Catarina (GLOBAL WIND ENERGIY COUNCIL,
TVW0, grifo o Autor, tradução Google translade).
 a  a  (GLOBAL WIND ENERGIY) as pequenas turbinas
eólicas para produção de eletricidade, também referida como geradores eólicos,
com uma capacidade inferior a 10 KW, são principalmente utilizadas como
carregadores de bateria em locais sem rede elétrica. Os aplicativos podem ser fonte
de energia para as casas (iluminação, TV, geladeira), escritórios, hospitais e
fazendas (fornecimento de água, cercas elétricas), outras aplicações são
telecomunicações e navegação. A tecnologia de pequenas turbinas de vento difere
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em um número de aspectos da tecnologia de turbinas de grande porte que será visto
a seguir. Sistemas de turbinas eólicas pequenas tipicamente operaram num modo
autônomo, por vezes, em paralelo com conjuntos a diesel ou sistemas fotovoltaicos

(GLOBAL WIND ENERGIY COUNCIL, 2010).
4.3 O VENTO

O movimento do ar que é gerado pelo aquecimento da terra nas superfícies
próxima ao equador e o seu resfriamento nos polos, desta forma o vento das
superfícies frias circulam em direção ao equador para substituir o ar quente que
voltará para os polos (ALDABÓ, 2002).
Somando-se as diferenças de temperatura, o ar aquecido tende a se dilatar e
a subir, enquanto o ar frio tende a contrair e a descer, estes movimentos de subida e
descida entre as superfícies quentes e frias podem atingir altas velocidades, dandose inicio assim a tufões e furacões, com o aumento de velocidade destas massas
atingindo-se o mar darão inicio a trombas de água (DIB, 2008).

F)X,#.  - I nflu ên c ia do v e nto pe la sup e rfí ci e do so lo
Fo nt e: D ut ra (2 0 1 1, p . 21)
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i-se avaliar o local e levar em consideração todos os parâmetros
ga q ka a o  im caa q  ca aaka a
iaa  da velocidade de acordo com a altura em que estará o rotor. Deve-se ser
aaka a ga   (ga   aaka  flk q ca
h cxh a kak caa ia a aka   i  a ci
fkam  cia não construí-lo próximo a arvores (DUTRA, 2011).
| ocorrem com maior intensidade durante a tarde, é conveniente
a  i a a a  a a . A distribuição anual do vento
a a a   ika qualquer sentido predominante, mas durante a tarde o
 i l ika   ca  a  ar Durante a
a  do verão onde os efeitos do vento ocorrem com maior intensidade (GOMES,
2!"!r
O |  ak caa  ga xkm cm  k   mos a rotação
  q sequentemente não vai acionar o gerador e assim não produzira a
ga kar  ga  i  a afa   ga ilikm
glikm kca  cik    kgar w  a ga  eólica no
 hca-se de forma acelerada ao longo da última década, atingindo a
aka  gga ar (km 2!!r
Para se calcular a potencia total de uma massa de ar, deve-se utilizar:
P = ½ x (d x A x V³)

(4)

Como a potencia do vento é proporcional ao cubo de sua velocidade, então
com pequenas variações de velocidade do vento proporcionaram grandes variações
de potencia, sendo “d” a densidade do ar de acordo com a altitude e “A” a área em
que o vento passa (este pode ser a área das hélices ou a área total do gerador)
(CAMPOS, 2004).
Conforme Barros (2011), para se calcular a densidade do ar em função a
altitude deve-se utilizar da formula:
X = H / 5000
Utilizando-se do X em:
d = -0,085 x X³

+ 1, 675 x X²

- 10,99 x X + 24,6

(5)
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M apa 1 – Pot en c ia l e óli co do B r as il
Fo nt e: ( AN E E L , 2 0 0 3) .

Tabela 2 – Definição das classes de energia
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Como dito anteriormente o conhecimento do vento é de muito importante para
o projeto de um gerador eólico, e para isso deve-se conhecer a sua velocidade
media, pois o gerador começara a gerar energia a partir de uma velocidade do vento
denominada de velocidade inicial que dependera do sistema de captação do vento
(hélices), como mostrado no Mapa 1 o potencial eólico brasileiro, pode-se saber a
velocidade media do vento de acordo com a região, ainda de acordo com a tabela 2,
pode-se saber a velocidade de acordo com a turbulência gerada pelo local.
Para ter uma medição mais precisa da velocidade do vento deve-se utilizar de
um anemômetro (Figura 6), que mede a velocidade horizontal do vento, que é
essencial para o cálculo das previsões de energia. Em geral há dois tipos de
anemômetros, o de conchas e de hélice, o anemômetro de conchas é do tipo
rotativo em que há três ou mais conchas de formato especial montadas
simetricamente formando ângulos retos com um eixo vertical. A velocidade de
rotação depende da velocidade do vento, independentemente da direção de onde
ele sopra. O conjunto das conchas faz mover um mecanismo que conta as rotações
e a velocidade do vento é calculada com o auxílio de um dispositivo de contagem
(Aldabó, 2002).

Figu r a 7 – An e m ôm et ro dig it al . T ipo h él ic e
Fo nt e: h tt p :/ / www.k i n g ti l l .c om

Para se realizar uma verificação da velocidade media do vento, pode-se
realizar a curva de Gauss que criará uma curva simétrica denominada de curva
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normal ou curva de Gauss, com média, moda e mediana iguais, assim tendo-se
estás pode-se gerar um gráfico com as probabilidades destes eventos ocorrerem,
pode-se gera-la através do programa Excel (anexo D) (MENEGHEL et. al., 2006).

4.4 ROTOR

Rotor é um componente destinado a captar energia cinética dos ventos e
convertê-la em energia mecânica em seu eixo. Se o eixo do rotor for posicionado
horizontal, teremos um rotor de eixo horizontal ou se o mesmo for posicionado
verticalmente será um rotor de eixo vertical (DUTRA, 2001).
De acordo com a ANEEL no surgimento da energia eólica apareceram
turbinas de vários tipos - eixo horizontal, eixo vertical, com apenas uma pá, com
duas e três pás, mas com o passar do tempo, chegaram à conclusão de fazer o
projeto de turbinas eólicas com as seguintes características: eixo de rotação
horizontal, três pás, alinhamento ativo, gerador de indução e estrutura não flexível
(ANEEL, 2003).
As hélices podem ser acopladas a uma caixa multiplicadora, para que seja
controlada sua velocidade de rotação para sua segurança em casos de fortes ventos
ou ainda podem ser ligadas diretamente ao gerador elétrico. O principal material
utilizado para a construção do rotor e das hélices é a fibra de vidro por ser leve e
resistente a fortes ventos (ALVIM, 2009).
Com a tecnologia a utilização de acionamento direto (sem multiplicador de
velocidades) permite o funcionamento das turbinas em velocidade variável, com
qualquer tipo de gerador. A tecnologia atual oferece uma variedade de tipos e forma
de rotores, segundo a aplicação ou local de instalação, para que seja obtida a maior
quantidade de potencia gerada pelo vento (CAMPOS, 2004).
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4.4.1 Geradores eólicos de eixo horizontal

Estes geradores possuem uma maior eficiência do que os aerogeradores de
eixo vertical, no entanto a direção do vento é relevante e por isso se perde tempo
para mudar seu angulo de acordo com a direção do vento. Em condições de
turbulência com mudanças rápidas de direção, se este for não for bem
dimensionado pode vir a destruir-se. Necessitam ainda de um sistema de segurança
em casos de ventos muito elevado como mostra a figura a seguir (WENZEL, 2007).

F)X,#. Ä - Z o na s de t urbu l ên ci a
Fo nt e: www. e l ec tro n ic a - p t.c om

¼0Å&#* Æ&*Ç foi um físico alemão que em 1919 concluiu que nenhuma
t\NdJsH LÈbJGH IRKL GRsÉLNtLN QHJS KR Ê\L WËÌTÍ ÎÏÐeÑÒÓ KH LsLN`JH GJsÔtJGH
KR ÉLstR LQ LsLN`JH QLGÕsJGH sR NRtRNe AtÔ HRS KJHS KL ÖR×L JStR Ô
GRsÖLGJKR ILbR bJQJtL KL ØLtÙ R\ H bLJ KL ØLtÙe ÚStL bJQJtL sHKH tLQ H ÉLN
GRQ INEFICIÊNCIAS no gerador, mas sim na própria natureza das turbinas
LÈbJGHSe ÎAEROGERADORES, ?)
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Figu r a 9 – E fi ci ên ci a do g e ra do r h or iz ont a l
Fo nt e: www. e l ec tro n ic a - p t.c om

Os melhores geradores horizontais não podem passar 59.3% da extração da
força da energia do vento, como mostrado a Figura 8 a potência “S1” terá uma perda
de no Máximo 59.3% em “S2” (causada pelo sistema de captação), sendo esta
obtida através da área das hélices ou da velocidade “V1” e “V2”. Quando se juntam
mais alguns requisitos de engenharia e principalmente força e durabilidade, os
valores reais atingidos estão bastante abaixo do limite de Betz com valores entre os
0.35 - 0.45 a serem usados mesmo entre os mais bem desenhados aerogeradores
(AEROGERADORES, ?).

ÛQH tRNNL HbtH IRKL SLN Ütil e aumentar a rentabilidade da instalação, não
LSÊ\LGLN Ê\L H t\NdJsH IRKL tLN Hb`\sS LÝLJtRS sHS ÞNLHS GJNG\sKHstLSß RS
SL\S ÉJÙJsÖRS IRKLQ s^R IHNtJbÖHN R SL\ Lst\SJHSQR [...] (ELECTRONICA,
TVWT, grifo o Autor).
Estes geradores são movidos tanto pela força do vento em forma de arrasto
(drag) ou como sustentação (lift) como visto na figura 10, sendo à força de
sustentação responsável por liberar a potência retirada do vento em caso do ângulo
de arrasto estar ao Maximo no qual foi dimensionado pela hélice (BARROS, ?).
Deve-se ter um bom formado da asa, pois dependente deste podem-se gerar
turbulências e assim perdendo-se em eficiência. Efeitos de aerodinâmica são
medidos através de um túnel aerodinâmico, o qual definirá a velocidade do corpo
através do fluido, assim quanto maior o arrasto provocado pelo corpo maior será a
sua velocidade como visto na figura 9 (PORTAL SÃO FRANCISCO, ?).
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Figu r a 1 0 – Ef ic i ênc i a d o g e r ado r h o riz on tal
Fo nt e: www. e l ec tro n ic a - p t.c om

Figu r a 1 1 – F or ç as a er odi nâ mi c as a gin do sob r e u ma h él i ce
Fo nt e: (W ENZEL , 20 0 7)

Geradores horizontais são considerados como geradores convencionais por
serem mais comuns do que os do tipo vertical podem ser construídos com uma
hélice com contrapeso, duas hélices, três hélices ou por múltiplas hélices, perdendo
sua eficiência conforme o numero de hélices, os mais comuns são os de três
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hélices, mas podem ter as mais variadas formas e os mais variados materiais
(CRESESB, ?).

4.4.2 Geradores eólicos de eixo vertical

Gerador vertical possui seu eixo do rotor principal fixado verticalmente, os
demais

componentes

são

localizados

em

sua

base,

não

precisam

de

acompanhamento da força do vento, suas hélices podem ter as mais variadas
formas e serem construídas com os mais variados materiais dependendo do local de
sua construção (BARROS, ?)
Como possui seu rotor principal fixado verticalmente utiliza-se de outros
componentes que utilizam da energia mecânica localizada a sua base, por não
depender do equilíbrio do gerador preso em si como nos geradores horizontais,
podem ser fixados em vários pontos como chaminés e telhado de casas, são
geralmente mais baratos que os do eixo horizontal, pois não giram seguindo a
direção do vento (BRANCO, 2011).
Os rotores de eixo vertical também podem ser movidos por forças de
sustentação e de arrasto. Os principais tipos de rotores de eixo vertical são Darrieus,
Savonius e turbinas com torre de vórtices. Os rotores do tipo Darrieus são movidos
por forças de sustentação e constituem-se de lâminas curvas (duas ou três) de perfil
aerodinâmico, atadas pelas duas pontas ao eixo vertical. Os rotores do tipo
Savonius, os esforços exercidos pelo vento em cada uma das faces do corpo “oco”,
são de intensidades diferentes, sendo o responsável pelo movimento rotativo do
conjunto (DUTRA, 2001).
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Figu r a 1 2 – G e ra do r eól i co do t ipo v e rt ic a l
Fo nt e: www. p as c o.c o m .br

Como suas principais vantagens, adaptam-se a mudança de vento, já que
não precisam mudar de posição para isso, podem ser instalados em qualquer ponto
baixo, pois não se precisam preocupar-se com a turbulência. Pelo fato de poder ser
colocado em pontos baixos não requerem muito esforço para sua manutenção, por
não precisar movimentar-se de acordo com o vento podem ser mais robusto e tem
maior durabilidade. Fabricantes confirmam que geradores verticais não produzem
poluição sonora e tem sua maior eficiência em ventos fracos (BRANCO, 2011).
Como suas principais desvantagens, dependem de ventos fracos, já que
depende de instalações baixas, podem parar quando submetidos a ventos muito
fortes, com a tecnologia os mais modernos geradores verticais possuem maior
eficiência, mas possuem um elevado custo. Pelo fato destes geradores não
possuírem o ângulo de controle de passo (pitch), assim não podem girar suas
hélices de acordo com a intensidade do vento, assim suas hélices podem ter o
controle de esterol que é a turbulência que se forma na ponta da hélice, isso causa o
“desperdício” da energia, quando o vento for acima de sua velocidade nominal
(CAMPOS, 2004).
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4.4.2.1 Lez2

Turbina criada originalmente por Ed. Lenz, testada a mais de três anos,
desenvolvida para trabalhar com ventos fracos, sendo mais eficiente com ventos
entre 6 a 20 mph (milhas por hora), assim tornando-se ideal para a captação da
força do vento e geração de energia elétrica em cima de telhados, sendo eficiente e
silenciosa (CANTOR, 2007, tradução o Autor).
Segundo Lenz (?), “[...] “a turbina testada irá funcionar com eficiência máxima
de 41% no eixo” [...]” (tradução Google translade).

F)X,#. [Á – P ro jet o o rig in al d es env o lv ido
Fo nt e: www. p a l eb l u do t .c om

por Ed. L enz

Ú\ INR×LtLJ H t\NdJsH IHNH trabalhar muito bem em ventos baixos, e operar a
\QH ÉLbRGJKHKL Q\JtR QHJS SL`\NH do que alguns de meus colegas. Este
INR×LtR KHS ÖÔbJGLS é muito ruim com ventos acima de 20 mph, pois sua
&ficiência cai consideravelmente com ventos mais fortes, embora
GRstJs\L H INRK\ÙJN NLS\btHKRS QHJS LbLÉHKRSß GRQR R aumento da
ÉLbRGJKHKL KR ÉLstR ÎàÚáâß ?, grifo o Autor, tradução o Autor).
  c gak construído por Ed Lenz, foram realizadas alterações
caa aa a potência obtida pelo gerador, aumentando-se a sua segurança e
kia sua altura, assim seu sistema de captação ficará com saída de 1000 W e
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c ca ventos de 35m/s (metros por segundo), mostrada na figura 12 e
 a pecificações na tabela 3 (WIND GEN KITS, ?, tradução o Autor).
Segundo Wind gen kids (?) “Trata-se de uma turbina construído por Ed Lenz.
Ed é um dos muitos pesquisadores que têm contribuído para o interesse
considerável no “faça você mesmo” ventos geradores.” (tradução Google translade).

ãRGä Ô R NLSIRsSÞÉLb IRN GRsStN\JN L GRstNRbHN H t\NdJsHß GRQR RGRNNL GRQ
Ê\HbÊ\LN ÉLstR å Q^L sHt\NLÙH IRKL SLN GN\Lb GRQ H QÞÊ\JsHß SL ÝRN
GRsStN\æKR ÝRNtL L QRstÞ-lo bem você vai ter anos de uso dele. (LENZ, ?,
`NJÝR R Autor, tradução o Autor).

Figu r a 1 4 – G e ra do r eól i co do t ipo v e rt ic a l W K - L 1
Fo nt e: www. wi n d g e nk its .c om /tu tor i a l/ V AW T -wi n g. htm

Tabela 3 - Gerador eólico do tipo vertical WK -L1

çèéêëìíìëîïðêèñ

Potência nominal:

1000 w

òóôõöëìî ÷øùì÷î úê éìëóñ
ûüýý þ
2m/s (7,2Km/h)
ÿêVóëìúîúê úê éî ôìúîñ
ÿêVóëìúîúê é ìöëìó úê ëî îñ 3m/s (10,8Km/h)
ÿêVóëìúîúê öî éóôõöëìî öó÷ìöîVñ 9÷è ü÷
ÿêVóëìúîúê úê èê îöïîñ
ü3÷è û ÷
Có éóñ
Aïó ê AV ÷öìó
7 
òêèóñ
F$'*&C F F F Ã F )'+X&'  )*-Ã3$  *,*$#). l / V AW T -w ing.ht m
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5. GERADOR ELETROMAGNÉTICO

Os geradores serão responsáveis em transformar a energia mecânica do rotor
em energia elétrica, a energia elétrica pode ser gerada na forma de corrente
continua ou corrente alternada, dependendo do tipo do gerador e seu
dimensionamento, tendo-se sua eficiência de acordo com sua tecnologia (CAMPOS,
2004).
Como visto anteriormente sobre a transformação de energia e suas perdas
(geralmente o calor), o gerador elétrico ao transformar a energia mecânica em
energia elétrica possui uma eficiência (dada pelo fabricante), que conforme
Fitzgerald; Junior; Umans (2006) é definida como sendo o rendimento do gerador,
embora se possa obter um rendimento Maximo com geradores modernos estes não
podem chegar aos 100% de eficiência na troca de energia.
Seu grau de eficiência pode depender ainda de acordo com tipo de imã
utilizado, a opção construção de imãs que mais se destaca por sua força de
magnetismo são os “elementos de terra rara” que além de sua força magnética
elevada comparada a outros imãs, pois possuem uma força constante de
magnetismo (FITZGERALD; JUNIOR; UMANS, 2006).
Conforme Simone (2000), a corrente contínua é assim definida como um fluxo
de elétrons (responsável pela criação de campos magnéticos e elétricos)
unidirecional (uma única direção). Geralmente são usadas em geradores que estão
próximos as cargas consumidoras de energia elétrica (Eletrodomésticos) e quando a
potência é pequena (em tornos de 600 W), são geralmente utilizados para alimentar
baterias ou lâmpadas e ou aparelhos de baixa potência (notebook, radio, etc.), mas
raramente é utilizado em aparelhos com muita potência (ferro de passar, chuveiro).
Já a corrente alternada pode mudar o nível da tensão gerada e a intensidade
das correntes que circulam pelos condutores elétricos, sendo uma corrente inegável
(não segue uma forma contínua), são geralmente utilizadas em casos onde as
cargas consumidoras exigem muita potência (acima de 600 W), não possuem
limitações de distância entre o gerador de energia até o local de consumo, podem
ainda ser utilizadas com ligação a um transformador ou inversor (visto a seguir) que
mudarão a potência de acordo com a necessidade (SIMONE, 2000).
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Estudos modernos comprovam que não se torna viável a utilização de
geradores de corrente contínua para a geração eólica, pois estes geradores são
mais caros e com maior custo em manutenção se comparado aos geradores
alternados, produzem ainda uma indesejável tensão de geração, em relação a sua
rotação provocada pelas hélices (CAMPOS, 2004).
Ainda conforme Nascimento (2004) geradores pode ser assíncrono, ou seja,
que devem possuir uma velocidade de rotação constante, mas como o vento pode
variar tanto em sua velocidade como na sua direção geralmente não são utilizados
em geradores do tipo eólico, a menos que seja utilizada uma caixa multiplicadora
(aumentará ou diminuirá a rotação) que quando acoplada ao eixo de um gerador
este deverá produzir eletricidade em baixa tensão (<700 W).
Geradores podem ser ainda do tipo síncronos que possuem uma velocidade
de rotação variável, podendo assim se adaptar a velocidade do vento, podendo ter
oscilações na velocidade de RPM (Rotações por minuto), podendo produzir mais
energia elétrica conforme sua velocidade (NASCIMENTO, 2004).
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6. INVERSOR DE FREQUÊNCIA

É um dispositivo elétrico que converte um sinal de corrente contínua (CC)
para um sinal de corrente alternada (CA), pode compensar distúrbios provocados
pela

rede

elétrica

como

queda

de

tensão

protegendo

outros

aparelhos

eletrodomésticos ligados a ele, são muito utilizados para ligar aparelhos que utilizem
220 V (Volts) em CA, utilizando-se de baterias de 12 V em CC. Inversores podem
receber na sua entrada uma corrente continua constante, uma tensão continua
variável ou ainda uma tensão continua constante. Inversores são geralmente ligados
a motores gerando a frequência para estes, em casos de corrente ou tensão variável
o inversor controla a frequência, nos casos de tensão constante controlam a tensão
e a frequência (FLOYD, 2007).
Conforme Electronica-pt (?), inversores convencionais são compostos pelas
etapas:
a) Etapa osciladora: gera oscilações semelhantes ao do fornecedor, ou seja,
a frequência do aparelho ligado a este. No Brasil é utilizada a frequência
de 60 Hz (hertz);
b) Etapa amplificadora: eleva o valor dos pulsos do oscilador;
c) Etapa elevadora: eleva a tensão a 110 ou 220 V, esta etapa deve ser
dimensionada conforme o componente a se ligar e conforme a entrada do
inversor;
d) Etapa de fornecimento de corrente direta: recebe o sinal de corrente
continua (geralmente baterias);
e) Etapa de fornecimento de corrente alterna: Transforma o sinal de saída
em corrente alternada seguindo-se a tensão e frequência das etapas
anteriores.
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6.1 INVERSOR GRID TIE

Conforme Barros (2011) este inversor deve ser bem dimensionado para que
se tenham um sincronismo com a frequência da rede pública, para que não ocorram
danos ao equipamento, seu funcionamento é semelhante ao outros inversores, mas
este possui a capacidade de sincronizar a frequência da energia elétrica da rede
pública com a energia do gerador eólico. Uma vez que o gerador forneça energia,
mas não se tenha consumo da mesma esta será interligada com a energia principal
(Baterias, Rede pública) alimentando-a, podendo ser armazenada em baterias, ou
ser utilizada por outros consumidores da rede pública. Lembrando que em casos de
ligação com baterias deve-se ter um controlador de carga e no caso da rede pública
é aconselhável que se adquira uma autorização.
Ainda de acordo com Electronica-pt (?), podem ser do tipo autônomo em que
este inversor é ligado a um banco de baterias e a um gerador, são usados em
moradias

autossustentáveis

geralmente

isoladas,

barcos

ou

sistemas

de

alimentação de emergência, estes dispositivos não são ligados à rede elétrica, mas
para isso é necessário analisar todos os consumos do local (para que não acabem
as baterias).
Também pode ser do tipo de ejeção a rede em que são ligados geralmente
em moradias sustentáveis, é ligada à rede pública possibilitando “vender” a energia
elétrica gerada. Ao ser dimensionado deve-se cuidar para que se tenha um
transformador Grid tie de boa qualidade, pois o mesmo deve ter um sincronismo com
os horários de picos em que os consumos de energia são elevados, se for utilizado
um grid tie de baixa qualidade poderá dessincronizar a rede da moradia, assim
produzindo valores errados prejudicando os aparelhos elétricos conectados a este
(COPEL, 2010).
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F)X,#. [  – Con e xão a r ed e el ét ri c a d a r e s idê nc i a
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Conforme norma Nº 391, de 15 de dezembro de 2009, é estabelecida
requisitos para a ligação do inversor de frequência do tipo grid tie a rede elétrica
pública na a qual sua geração é do tipo eólica. Para a implementação de geradores
com potência igual ou inferiores a 500 kW (baixa geração) deverá ser comunicada a
ANEEL (agência nacional de energia elétrica) para que se possa ser solicitada a
autorização (ANEEL, 2009).
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7. METODOLOGIA

A palavra metodologia significa um processo racional para se atingir um
determinado fim, agir com um dado método de uma prévia análise dos objetivos que
se pretende atingir, as situações a se enfrentar, assim como os recursos e o tempo
que foram disponíveis. Trata-se de uma ação planejada baseada em um quadro de
procedimentos sistematizados e previamente conhecidos (FONTES, 2008).

7.1 VERIFICAÇÕES DA VELOCIDADE DO VENTO

Primeiramente deverá ser verificado se a região possui uma quantidade de
vento suficiente, como pode ser verificado no mapa 1 (pg. 31), após isto será:
a) Coletado dados da velocidade do vento com a utilização do aparelho
anemômetro digital gm8908 (imagem vista na figura 7, pg. 32. Manual
visto no anexo J, pg. 94), que conforme fabricante do anemômetro garante
uma margem de erro da velocidade do vento em ± 5%;
b) Inserir estes dados coletados da velocidade do vento no quadro 3
(apêndice A, pg. 73) e de acordo com estes será calculado uma
velocidade média geral com a utilização da curva de Gauss;
c) Com as figuras em anexo (B e C, pg. 86 e 87) será calculado a velocidade
média com a utilização da curva de Gauss;
d) Conforme a quadro 1 (pag. 23) pode-se saber se o local fornece a
quantidade de vento necessária para o projeto do gerador eólico.

7.2 SISTEMA DE CAPTAÇÃO DA FORÇA DO VENTO

Conforme mostrado no referencial teórico sobre os diversos tipos de sistemas
de captação da força do vento devera ser:
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a) Verificado através de imagens retiradas do local, onde será colocado o
rotor fornece algum tipo de turbulência para o gerador eólico, conforme
figura 10 (pg. 36);
b) De acordo com a turbulência do local será escolhido um rotor que possa
suportar está turbulência;
c) Construção de um suporte para o gerador eólico de acordo com o ponto
de construção que foi definido;
d) De acordo com os tipos de rotores mostrados no referencial teórico, será
escolhido o formato das hélices;
e) Conforme o tipo de hélices escolhidas, será feitos os cálculos com as
formulas 1, 3 (pag. 16) e 4 (pag. 30);

7.3 CONSUMO DA MORADIA

Com

a

utilização

de

um

multímetro

digital

modelo

ET-1002

(imagem vista no anexo B, pg. 83; manual visto no anexo I, pg. 92) que conforme
fabricante garante uma margem de erro de ± 1.2% e suporta uma tensão AC
(corrente alternada) de até 600 V e corrente de até 10A (10 segundos), assim
deverá ser:
Coletado dados dos aparelhos eletrodomésticos da moradia e inseridos no
quadro 1 (Apêndice B, pg. 74).
a) Com estes dados serão calculados um consumo médio e máximo de
energia da destes aparelhos, assim estes serão os equipamentos que
ficarão ligados em casos de falta de energia na rede publica.
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7.4 DIMENSIONAR O GERADOR

Conforme mostrado no referencial teórico o gerador, este deve ser do tipo
síncrono, pois como a velocidade do vento não é constante não será obtido uma
velocidade constante de em RPM (rotações por minuto) produzido pelas hélices. O
gerador deve ser ainda do tipo AC (tensão alternada), pois conforme mostrado
anteriormente estudos modernos comprovam que geradores AC são mais viáveis
para a geração eólica, assim:
a) Como a saída do gerador é AC e a entrada do grid tie é DC, será utilizado
à ponte retificadora do projeto WK-L1 original.
b) De acordo com a resposta obtida pela formula 4 (pag. 29) será feito um
cálculo para saber a velocidade de RPM produzido pelas hélices de
acordo com a velocidade do vento.
c) De acordo com os dados e cálculos obtidos será escolhido o gerador a ser
utilizado.

7.5 INVERSOR

O inversor deverá ser do tipo Grid tie, que conforme foi mostrado no
referencial teórico é um tipo de inversor próprio para a geração eólica e possui
varias proteções de segurança como contra curto circuito, sobrecarga, inversão de
polaridade, e temperatura, de acordo com isto será:
a) Verificar no manual do fabricante do gerador a tensão de saída mínima e
máxima.
b) De acordo com estes dados de tensão de entrada e potência de saída
será dimensionado o inversor do tipo grid tie a ser utilizado.
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7.6 PROJETO ELÉTRICO DE APLICAÇÃO

Conforme mostrado no referencial teórico sobre a bitola dos fios, e de acordo
com os resultados obtidos pelos cálculos deverá ser escolhido à bitola dos fios que
suporte a corrente que for estabelecida.
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8 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

De acordo com a metodologia para o desenvolvimento do projeto do gerador
eólico será feito a verificação da velocidade do vento no local, dimensionado o
gerador, inversor e o sistema de captação da força do vento, tendo-se em vista a
potência máxima de saída do gerador e do inversor.

8.1 MEDIÇÕES

Com a utilização do apêndice B (pg. 74), foram medidos alguns aparelhos
elétricos que possuem baixa potência, não se ultrapassando dos 300 W, pois é o
máximo que o inversor terá em sua saída, assim sabe-se que em caso de falta de
energia elétrica da rede pública, se o gerador estiver com a máxima potencia em sua
saída, estes equipamentos não serão desligados.
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Com a utilização do apêndice A (pg. 73), foram preenchidos com a utilização
do anemômetro visto anteriormente a velocidade do vento.
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Como pode ser visto no gráfico 1 a maior probabilidade de ocorrência são de
ventos a 3,7 m/s.
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Com a utilização dos anexos B (pg. 74) e C (pg. 75) pode-se gerar uma nova
curva de Gauss (Gráfico 2), que como visto possui a maior probabilidade de ventos
a 3 m/s.
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Assim com os gráficos 1 e 2 percebe-se que a velocidade média do local é de
3 a 4 m/s, assim conforme o quadro 1 (página 23) o local é viável para geradores
eólicos, ainda conforme mostrado anteriormente a velocidade do vento é maior
durante a noite e com menor velocidade durante a tarde.

8.2 TURBULENCIAS NO LOCAL

Figu r a 1 6 – E lev aç ão do t e rr en o
Fo nt e: G oo g le m aps .

Figu r a 1 7 - T urbu lê nc ia s no lo ca l
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Assim como pode ser visto nas figuras 16 e 17 o local de construção do
gerador possui algum tipo de turbulência, assim como mostrado na figura 10 (pg. 36)
a residência comporta-se como um “plano” o qual possui muitos redemoinhos.

8.3 SISTEMA DE CAPTAÇÃO DA FORÇA DO VENTO

Conforme mostrado anteriormente sobre o sistema de captação da força do
vento, este deve ser do tipo vertical, pois este sistema suporta turbulências do vento
e ainda conforme os gráficos 1 e 2 (pg. 50) a velocidade do vento no local é viável
ao projeto eólico.
Assim será utilizado do WK-L1 (figura 14, pg. 40), pois este gerador foi
produzido para gerar até 1.000 w (com velocidade do vento de aprox. 9 m/s), mas
conforme mostrado no quadro 4 (pg. 49) não se terá está força do vento necessário
para esta geração, já que a velocidade máxima registrada foi de 6,4 m/s².

ÛQ KRS QLbÖRNLS KLSLsÖRS ãAU6 Éocê pode construir é um Lenz2, e usa
\QH GRQdJsH]^R KL NLSJStäsGJH L KL KLGRbH`LQ IHNH `LNar energia, por
JSSR tLQ R tRNÊ\L KL HNNHsÊ\L LGLbLstL L LÝJGJäsGJH. (THE BACK SHED, ?,
tNHK\]^R R A\tRNÓe
Conforme Portal São Francisco, “[...] Acima de 120,0 km/h ciclone tropical ou
furacão, tufão”.
Como mostra as especificações o sistema de captação WK-L1 (tabela 3, pg.
39) pode suportar até a velocidade do vento de 35 m/s (126 km/h) o que é muito
superior as registradas, pois não se obteve registros de furacão em Caçador - SC.
O gerador original tem sua partida de 2m/s, com início de carga de 3m/s,
como a velocidade média registrada no quadro 4 é de 3,73 m/s será usado o
gerador NE-300 (figura 18), como seu gerador original possui mesmo eixo, deverá
ser feita a troca do gerador original pelo NE-300, seguindo as mesmas
especificações do fabricante e lembrando que o mesmo vende as peças separadas
ou o sistema pronto.
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8.4 INVERSOR DE FREQUÊNCIA (GRID TIE)

O inversor deverá ser ligado ao gerador eólico seguindo suas entradas
(positivo e negativo) podendo-se ligar a qualquer um dos aparelhos elétricos do
quadro 3 (pg. 48) ou em todos ao mesmo tempo ou ainda diretamente a rede
pública.
O inversor poderá ser ligado ainda a outros aparelhos elétricos que não
estejam no quadro 3 desde que não ultrapassem os 300 W e que não possuam
motor devido a corrente inicial elevada em sua partida (como a geladeira).

Figu r a 1 8 – E xe mp lo da uti liz a çã o do t ra n sfo rm ado r g rid ti e;
Fo nt e: www. wh o l es a le s o lar .c om

A figura 18 é um exemplo da ligação do transformador grid tie ao gerador
eólico, rede pública e a moradia.
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Tabela 3- Modelos de transformadores grid tie; adaptado.
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8.5 GERADOR

Como visto anteriormente o gerador deve possuir uma saída de 14 a 28 V,
pois a tensão máxima de entrada do grid tie é 60,5 V, assim o mesmo poderá ser
dimensionado em geradores de 12 e 24 v com tensão de saída alternada, o mesmo
deverá gerar uma potência de 300 w, lembrando-se que como visto anteriormente
mesmo que ele possua uma geração abaixo de 300 w o inversor grid tie juntará a
potência que faltará com a da rede pública. Como visto anteriormente o gerador
deve possuir proteção a ambientes externo.
Seguindo estas especificações citadas anteriormente será usado o gerador
NE-300 (figura 13), pois conforme fabricante suporta condições externa.

Figu r a 1 8 – G e ra do r NE - 3 0 0
Fo nt e: www. wx n a ier .c om

Tabela 4 – Parâmetros técnicos do gerador NE-300
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Tabela 5 – Detalhes gerais do gerador NE-300
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Ainda conforme fabricante possui baixa vibração o que é fundamental para
sua vida útil, uma vez que este gerador já foi produzido com o fim de ser utilizado
para geradores eólicos horizontais, mas mesmo que o projeto do gerador eólico seja
o vertical este tipo de gerador não interfere no seu funcionamento ou em sua
confiabilidade.

# n)3$ Á – R e la ç ão d e R PM e p otê nc ia p a r a o g e ra do r NE - 3 0 0
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G r áfi co 4 – R e la ç ão d e R PM e t en sã o p a r a o g er ad or N E - 3 00
Fo nt e: www. wx n a ier .c om

8.6 ESQUEMA ELÉTRICO

F)X,#. [ ³ – E squ em a e lét r ic o
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8.7 SUPORTE

F)X,#. YZ – Su po rte do si st em a d e c apt a ç ão
Fo nt e: Pró pr i a

Os mancais (F210) serão os mesmos utilizados no projeto original (por já
serem dimensionados a este sistema de captação), pois serão alteradas as suas
posições, mas a força provocada pelas hélices continua a mesma.
Como este eixo será fixo as hélices, será colocada então uma ligação entre o
eixo principal e as hélices (apêndice D, pg. 76), seus parafusos serão os mesmos do
sistema original por sofrerem a mesma força.
Como o primeiro disco não terá o mancal e como este será ligado à ligação
do eixo principal (Apêndice D), seus furos para os parafusos sofrerão alterações de
posições como visto no apêndice E (pg. 77), mas como estes parafusos sofrem a
mesma força do sistema original, serão mantidos os mesmos.
A chapa de suporte (Apêndice I, pg. 81) será colocada por segurança, para
casos de ventos fortes e estabilidade do sistema.
Será colocado um aço quadrado para serem fixas as duas chapas de fixação,
sendo a de fixação do mancal próxima ao gerador (apêndice F, pg. 78) apenas
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“encaixada” com o aço quadriculado e a chapa de fixação do mancal ao sistema de
captação (apêndice G,pg. 79) fixado com parafusos semelhante ao projeto original.
Todas as peças do suporte serão “encaixadas” ou parafusadas, para que
possam ser removidas posteriormente devido a futuras manutenções que possam
ocorrer.
Pode ser visto no apêndice J (pg. 82) a montagem destas peças.

8.8 CÁLCULOS

Densidade do ar em caçador
Conforme Formula 5 (pg. 28), para se calcular a densidade do ar na cidade de
caçador usaremos:
X = H / 5000
Conforme cidade mapa a altitude em caçador é de 905,7 m, então:
X = 905,7 / 5000
X = 0,18
Assim temos:
d = -0,085 x (0,18)³ +1,675 x (0,18)² -10,99 x 0,18 +24,6
d = -0,0005 +0,05496 -1,99 +24,6
d = 1,135 kg/m³
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Figu r a 2 1 – Ár e a de v ar r edu r a da s pá s

Para que se possa saber a potência de acordo com a área de ataque,
lembrando-se que como o ângulo de ataque é de 90 graus, então obterá o máximo
da força do vento nesta área, assim utilizando-se da fórmula 4 (pg. 29):
P = ½ x d x A x v³
P = ½ x 1,135 Kg/m³ x 0,197 m² x (3,7 m/s)³
P = ½ x 0,223 Kg/m x 50,653 m³/s³
P = ½ x 11,326 Kg.m²/s³
P = 5,66 W
Como 1N = 1Kg.m/s² então:
P = 5,6 N.m/s
Assim tem-se a força de 5,5 N.m/s sobre a área especificada como visto na
figura a seguir:
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Figu r a 2 2 – F or ç a do v ento so br e a á r e a d e v ar r edu r a d a s pá s
Fo nt e: Pró pr i a

Conforme García (?), para se calcular o ângulo radial, deve-se utilizar da
fórmula:
w = (2 x F ) / d
Assim:
w = (2 x 5,6) / 1
w = 11 rad/s
Conforme García (?), para que possa se saber o numero de rotações das
hélices por minuto a está velocidade deve-se multiplicar por 9,5493, assim:
n = w x 9,5493
n = 11 x 9,5493
n = 105,4 Rpm
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Então com ventos de 3,7 m/s terá aprox. 105,4 Rpm. O qual pode ser
comprovado pela pergunta realizada ao revendedor do sistema original em:
“http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-447760433-braco-da-asa-aerogeradoreolico-vawt-_JM”
De acordo com á fórmula anterior teremos neste sistema de captação da
força do vento do tipo vertical uma potência de 5,5 W com a velocidade média
registrada de 3,7 m/s, conforme gráfico 3 (pg. 56) com aproximadamente 100 RPM o
gerador terá a potência de aproximadamente 50 W.
De acordo com o quadro 4 (pg. 49) a maior velocidade registrada é de 6,4
m/s, então utilizando-se dos cálculos anteriores:
P = ½ x 1,115 Kg/m³ x 0,197 m² x (6,4 m/s)³
P = ½ x 0,220 Kg/m x 262 m³/s³
P = ½ x 57,54 Kg.m²/s³
P = 28,8 W
Assim:
w = (2 x 28,8) / 1
w = 57 rad/s
Então:
n = w x 9,5493
n = 57 x 9,5493
n = 543 Rpm
de acordo com a tabela 4 (pg. 55) a velocidade nominal do gerador é de
450Rpm, assim com ventos de 6 m/s (máxima registrada) teremos a geração
nominal do gerador (300 W). Ainda lembrando-se que mesmo que o sistema não
gere a potência necessária para o consumo dos aparelhos elétricos o inversor grid
tie juntará com a potência da rede elétrica pública conforme mostrado anteriormente.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

Conforme foi verificada a turbulência no local e assim optando-se por um
gerador eólico com eixo vertical, foi visto através dos cálculos realizados que se o
mesmo fosse com eixo do tipo horizontal, poderia ser destruído com ventos em altas
velocidades e fortes turbulências, mas como foi percebido que no caso do gerador
do tipo vertical a turbulência em ângulos de 180 graus não causa efeitos
significativos e nos casos de turbulências em 90 graus com sentido horário perderá
sua capacidade de geração devido à aerodinâmica causada nas hélices por estes
ventos, já nos casos de turbulências de 90 graus em sentido anti-horário aumentara
sua capacidade de geração devido a este ser o sentido de rotação das hélices.
Ainda conforme verificações da velocidade do vento, e assim notando-se que
embora sua velocidade seja viável, a construção de um sistema de geração do tipo
eólica pode-se observar que esta velocidade é considerada fraca, pois é o mínimo
necessário para a construção de um sistema de captação da força do vento, desta
forma como mostrado no referencial teórico o ângulo de ataque das asas (hélices) e
assim utilizando-se de um ângulo de ataque máximo (90 graus), desta forma suas
asas terão um início de rotação, com ventos acima de 2 m/s comprovado por testes
feitos pelo fabricante e cálculos realizados anteriormente.
Como mostrado no referencial teórico sobre a utilização do ângulo máximo de
ataque nos sistemas de captação da força do vento e como este foi o ângulo
utilizado nas asas do projeto, assim suas asas não terão um ângulo de pitch não
podendo ter um controle aerodinâmico da velocidade de rotação provocado por suas
asas, podendo passar da velocidade de rotação máxima do motor, mas com a
escolha deste sistema de captação da força do vento tendo seu ataque Máximo,
mas com um semicírculo na ponta de sua asa, ao atingir uma velocidade
aproximada de 600 Rpm inicia-se uma turbulência na sua ponta como visto
anteriormente assim não ultrapassando a velocidade máxima do gerador (1200
Rpm).
Com a utilização da turbulência para um controle de velocidade de rotação
das asas as mesmas se tornam mais frágil devido a sua chapa (336 x 1250 mm) que
ao estar em um ângulo de 90 graus em relação ao ângulo do vento a mesma
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bloqueia sua passagem assim tendo a sua força totalmente absorvida. Conforme
fabricante das asas seu sistema de captação da força do vento possui segurança de
ventos a 35 m/s.
Com a utilização do alumínio em sua estrutura por ser um material resistente
à corrosão e utilizando-se do produto anticorrosivo visto no referencial teórico seu
sistema de captação do vento será resistente a agentes agressivos externos, ainda
pelo fato de seu sistema de captação sofrer alterações em relação ao seu sistema
original com relação à segurança o mesmo terá uma maior vida útil.
De acordo com o referencial teórico sobre o gerador em sistemas eólicos e
através de cálculos realizados sobre a velocidade do vento e seu sistema de
captação foi então dimensionado o gerador modelo NE-300 por ser um gerador
próprio para geradores eólicos suportando agentes agressivos externos, alta rotação
em seu eixo, baixa vibração, torque de inicio inferior a 0,3 N/m para geração e alta
eficiência (acima de 90%), com isso e com o sistema de captação visto
anteriormente tem-se um início de geração com o projeto pronto com velocidade do
vento superior a 2 m/s e podendo-se suportar até 35 m/s, ainda como mostrado
anteriormente

ventos

de

2

m/s

são

considerados

de

baixa

velocidade

(aproximadamente a velocidade de um assovio) e ventos de 35 m/s sendo
considerados muito elevados.
Como o projeto original já possui de uma ponte retificadora, então não será
dimensionado para o projeto, sendo então utilizada esta para o projeto do gerador
eólico.
Após este passo pode-se ser então ligado ao inversor grid tie que como visto
no referencial teórico utilizará toda potência gerada pelo gerador para que seja feito
uma sincronização com a energia da residência para que assim se possa “devolver”
está energia a rede pública, desde que com a autorização da ANEEL.
Assim vemos que com a utilização deste projeto juntamente com as
autorizações citadas anteriormente teremos uma redução considerável no consumo
mensal de energia elétrica da residência, lembrando-se que conforme visto no
referencial teórico o inversor grid tie não prejudicará outros equipamentos elétricos
da residência ou a energia da rede pública.
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CONCLUSÃO

Conforme visto no referencial bibliográfico, com o aumento da população
mundial aumentou-se o numero de aparelhos eletrodomésticos e consequentemente
o consumo de energia elétrica das moradias, ainda como mostrado anteriormente é
possível realizar a produção de energia elétrica, transformando-se a energia cinética
da força do vento em energia mecânica através do sistema de captação da força do
vento e da energia mecânica em energia elétrica através do gerador.
Com a produção de energia elétrica através do gerador, tem-se uma
diminuição de energia consumida pela da rede elétrica pública gerando-se assim
uma economia com a energia gasta mensalmente, ainda conforme mostrado
anteriormente tem-se uma contribuição com o meio ambiente.
Como foi mostrado através da verificação com a utilização de um
anemômetro, na cidade de caçador tem-se uma força do vento viável para a
construção de um gerador eólico de baixa potência, embora considerada a mínima
para sua construção, mas com o dimensionamento e modificações do sistema de
captação da força do vento e com o dimensionamento do gerador que já é próprio
para a energia eólica tem-se uma geração de energia elétrica com ventos mais
fracos do que os viáveis para a construção de um sistema de geração eólica.
Assim, concluindo-se, portanto, que o objetivo do projeto de um gerador
eólico para uma residência localizada no bairro tabajara na cidade de caçador-SC,
foi obtido com êxito, pois como foi mostrado o mesmo pode gerar energia elétrica
com uma quantidade de vento considerada inviável para geradores eólicos e suporta
ventos maiores do que os já registrados na cidade, atingindo-se os objetivos
específicos para a seu projeto de construção.
Por seu sistema de captação da força do vento ser do tipo vertical, pode
suportar turbulências de ventos e ainda utiliza-los para aumentar sua eficiência o
que é considerado um grande aspecto positivo, pois pode ser fixado não somente no
local em que foi dimensionado, mas ainda pode ser construído em ou outros locais
próximos. Por não ser preciso construí-lo no ponto mais elevado do local como no
caso dos horizontais, torna-se fácil a sua construção, fixação e manutenção.
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Como seu material original de alumínio que é um material leve e resistente à
corrosão a vida útil do projeto se torna muito elevado, ainda com a utilização de dois
mancais suporta uma maior vibração em seu eixo podendo assim suportar uma
maior velocidade de vento máxima relatada pelo fabricante.
Com a utilização do inversor grid tie pode-se “devolver” a energia para a rede
pública, desde que como comentado anteriormente se possua a autorização da
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), uma vez que conseguido este
poderá então ser ligado à rede pública.
Assim com o projeto do gerador eólico pronto, teremos uma redução
significativa do consumo mensal de energia elétrica gasta pelos aparelhos
eletrodomésticos, lembrando-se ainda que mesmo que o gerador possa gerar
energia para o consumo mensal ele não pode gerar energia para o consumo em um
exato momento, como por exemplo, um chuveiro ligado gasta em media 4Kw/h e o
gerador produz 300 W/h, pode-se ver que o chuveiro gasta muito mais energia do
que a que foi produzida, mas se levar em conta um mês com o gerador ligado a rede
pública e com o chuveiro ligado uma hora ao mês, assim serão 4Kw/h de consumo
de energia pelo chuveiro mensalmente e 216Kw/h de geração de energia ao mês do
gerador eólico.
Sabendo-se que o consumo residencial não é continuo, desta forma, para
exemplificar o custo mais próximo do real, vamos utilizar 50% da capacidade de
produção do gerador, sendo assim, 216Kw/h x 50% é igual a 108kw/h, ainda como a
media de Kw/h é de 0,40 R$, serão 43,2 R$ economizados ao mês, claro que
levando-se em conta uma velocidade do vento fortes e constantes.
Como sugestão de melhoria, no caso de não conseguir a autorização da
ANEEL, poderia ser utilizado do inversor grid tie para ser ligado a um controlador de
carga e este a um banco de bateria ligados a um sistema que utilize destas para o
consumo de energia da residência, mas na falta de energia fornecida pelas baterias
deve-se trocar pela da rede elétrica até que as baterias sejam carregadas
novamente.
Ainda como sugestão para melhoria poderia ser feito um sistema de freio
para as hélices, pois como mostrado no referencial teórico e no estudo de caso as
mesmas não possuem freio aerodinâmico devido a seu ângulo de ataque máximo
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que ao priorizar a velocidade de ventos fracos para seu início de rotação, perdeu
qualquer forma de freio aerodinâmico, poderia ser utilizado de um CLP (Controlador
lógico programável) que monitorasse a rotação das hélices de acordo com á
potência consumida pelo inversor, assim quando o gerador estivesse em sua
potência máxima (370 W) fosse acionado um sistema de freio, para as hélices para
possam manter o gerador em sua potência nominal (300 W).

70

BIBLIOGRAFIA

AEROGERADORES, Em que situações é a energia eólica
economicamente viável?. Disponível em: <
http://www.aerogeradores.org/rentabilidade.php>. Acesso em 15 de ago. de 2012
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA
Nº 391, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009. Disponível em:
<www.aneel.gov.br/cedoc/ren2009391.pdf>. Acesso em 03 de ago. de 2012
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Energia eólica. Disponível
em: <http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/06-Energia_eolica(3).pdf>. Acesso
em 03 de ago. de 2012
ALDABÓ, Ricardo. Energia Eólica. São Paulo: Artliber. 2002.
AMARANTE, O. A. et al. Atlas do potencial eólico brasileiro. Brasília: MME;
Rio de Janeiro: Eletrobrás, 2001. Disponível em:
<www.em.ufop.br/ceamb/petamb/cariboost_files/atlas_capa.pdf>. Acesso em 03 de
ago. de 2012
AMMONIT, O que é a energia eólica?. Disponível em: <
http://www.mreferramentas.com.br/multimetro-digital-minipa-et-1002>. Acesso em 20
de ago. de 2012
ANEEL, Energia eólica. Disponível em: <
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/energia_eolica/6_6_1.htm>. Acesso em 12
de ago. de 2012.
BARROS, Marcele Medeiros Monteiro de. VARELLA, Verônica Souza de
Queiroz, Fontes de Energia Renováveis: Geração eólica. Disponível em: <
http://www.solar.coppe.ufrj.br/eolica/eol_txt.htm>. Acesso em 20 de ago. de 2012
BITTENCOURT, Sandra. Empreendimento com produção de energia
eólica. 2010. Disponível em: <
http://www.belasartes.br/chocolatedigital/noticias/1981>. Acesso em 10 de ago. de
2012

71

BRASIL ESCOLA, Energia hidrelétrica. Disponível em:
<http://www.brasilescola.com/geografia/energia-hidreletrica.htm>. Acesso em 05 de
ago. de 2012
BRASIL TEMPO, Previsão do tempo Caçador. Disponível em: <
http://www.brasiltempo.com/Santa-Catarina/Cacador/6323086>. Acesso em 30 de
jul. de 2012
CAMPOS, Fábio Galizia Ribeiro de. Geração de energia a partir de fonte
eólica com gerador assíncrono conectado a conversor estático duplo. Escola
Politécnica, São Paulo, 2004.
CERQUEIRA, Francisco. Energia nuclear. Disponível em: <
http://www.brasilescola.com/geografia/energia-nuclear.htm>. Acesso em 20 de ago.
de 2012
COMETTA, Emílio. Energia solar: Utilização e empregos práticos. Tradução
(Norverto).Brasil. Ed. Hemus-Livraria Ltda. 1978.
CORFIO, Tabela de dimensionamento de cabos elétricos. Disponível em:
<http://www.corfio.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=81:tabela
-16&catid=36&Itemid=18>. Acesso em 12 de ago. de 2012
CUSPIR MEMORIA, Gerador de Vento Vertical. Disponível em: <
http://cuspirmemoria.blogspot.com.br/2012/07/gerador-de-vento-vertical.html>.
Acesso em 12 de ago. de 2012
COPEL, Manual de acesso de geração distribuída ao sistema da Copel:
NTC 905100, 2010. Disponível em:
<http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fp
agcopel2.nsf%2F0%2FA3C753509472FD030325781000637369>. Acesso em 30 de
ago. de 2012
DUTRA, Ricardo (org.). Tutorial de Energia Eólica: princípios e tecnologias.
Centro de Referência para Energia Solar e Eólica - CRESESB, 2008.
ELECTRONICA, Energia Eólica. Disponível em: < http://www.electronicapt.com/index.php/content/view/17/29/>.Acesso em 05 de ago. de 2012

72

FILHO, João Alves. Matriz energética brasileira: Da crise à grande
esperança. Rio de Janeiro, 2003.
GOLDEMBERG, José. O que é energia nuclear. São Paulo, Ed. BrasilienseBritânica, edição especial, 1985.
JANNUZZI, Gilberto de Martino. Políticas para eficiência energética e
energia renovável no novo contexto de mercado: uma análise da experiência
recente dos EUA e do Brasil. São Paulo: Autores associados. 2000.
MICROSOFT, Como criar um gráfico de curva de Gauss. Disponível
Disponível em: < http://support.microsoft.com/kb/213930/pt>. Acesso em 25 de dez.
de 2012
MRE FERRAMENTAS, Multímetro Digital Minipa ET-1002. Disponível
Disponível em: < http://www.mreferramentas.com.br/multimetro-digital-minipa-et1002>. Acesso em 20 de ago. de 2012
PORTAL SÃO FRANCISCO, Como Funciona a Aerodinâmica. Disponível
em: < http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/planador/aerodinamica-5.php>.
Acesso em 25 de ago. de 2012
PORTAL SÃO FRANCISCO , vendavais: O que são?. Disponível
em:

<

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/vendavais/vendavais.php >.
Acesso em 05 de set. de 2012
REVISTA ESCOLA, O aproveitamento da energia eólica no Brasil e no
mundo. Disponível em: < http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/praticapedagogica/energia-eolica-brasil-mundo-515979.shtml>.Acesso em 10 de ago. de
2012
ROGER, A. Hinrichs; KLEINBACH, Merlin. Energia e meio ambiente. São
Paulo, 3a. Edição, 2003
SIQUEIRA, Ethevaldo. Para compreender o mundo digital. São Paulo:
Globo. 2008.

73

APÊNDICES

APÊNDICE A - Velocidade média do vento
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APÊNDICE B - Medições de consumo realizadas em aparelhos elétricos
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APÊNDICE C – Furo na barra central fixação
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PÊNDICE D – Ligação da barra ao sistema de captação
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APÊNDICE E – Furos no disco (disco do projeto original)
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APÊNDICE F – Chapa de fixação do mancal próximo ao gerador
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APÊNDICE G – Chapa de fixação do mancal ao sistema de captação
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APÊNDICE H – Aço quadriculado
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APÊNDICE I – Chapa de suporte
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APÊNDICE J – Montagem do eixo principal ao disco
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APÊNDICE K – Desenho do projeto completo
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ANEXOS
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ANEXO A - MULTÍMETRO DIGITAL
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ANEXO B – VELOCIDADE DO VENTO (CLIMA TEMPO) DE 8/11 A 15/11
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ANEXO C – VELOCIDADE DO VENTO (CLIMA TEMPO) DE 17/11 A 24/11
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ANEXO D – GERANDO-SE A CURVA DE GAUSS COM O EXECEL
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ANEXO E – MEDIDAS DAS PÁS DO GERADOR EÓLICO DO TIPO VERTICAL
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ANEXO F – ASA DO GERADOR EÓLICO DO TIPO VERTICAL 3D
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ANEXO G – ASA DO GERADOR EÓLICO DO TIPO VERTICAL
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ANEXO H – GERADOR EÓLICO DO TIPO VERTICAL (PROJETO ORIGINAL)
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ANEXO I – MULTÍMETRO DIGITAL MINIPA ET-1002

(CONTINUA)
´µ¶·¸¹º·»¼ ½¾¿¾·À¶ ´¾Á¾ÂÀ ÃÄ

D}¥~}Å¦§¥¦ Æ¥¤§¥¦

-1002

ckaÇ
3 ½ Dígitos (2000 Contagens)
Mostra apenas o dígito mais
Èa   Éfaha
significativo (1)
Manual
{aa  aha
Símbolo de bateria é mostrado no
Èa  zaa aa
display
0°C a 40°C, RH < 75%
f  Oca 
-10°C a 50°C, RH < 85%
f  aÊa
Até 2000m
k
" h º| (Ë22m "!u
ka 
128(A) x 66(L) x 27(P)mm
o
Aprox.
130g (incluindo bateria)
w
j È
Ëa ÌffÇ
¡Í§¥Î~¦
{k  fah   o Êa  i 
para aplicações em ambientes monofásicos, bancadas, hobby. Faz
medições de tensão DC e AC, corrente DC, resistência, teste de diodo e
transistor.

~ÏÐ}¤
  l  a  a aga È Ñ!!|  Éf r
 a cka a  gaa Ò-"!m kÊ c
qca  c  iakr
~¤¦Ó D
aha
200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V
200mV ± (0.5%+5D) 2000mV ~
wsão:
600V ± (0.8%+5D)
Òk 
100μV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V
1MOaHMS
Èca  aa
600V DC / AC RMS
w   Éfaga
D}}~¤~ D
ÔÕÕÖ×Ø ÔÕÕÕÖ×Ø ÔÕÙ×Ø ÔÕÕÙ×Ø
aha
10A
w 

200μA ~ 20mA ± (1.0%+5D);
200mA ± (1.2%+5D); 10A ±
(2.0%+5D)
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(CONCLUSÃO)

olução:

0.1μA, 1μA, 10μA, 100μA, 10mA

Fusível de 0.25A/250V para entrada
mA, sem Fusível para Entrada 10A
(10A máximo por 10 segundos)

w   Éfaga

Ò

~¤¦Ó D

Faixa:
200V ~ 600V ± (1.2%+10D)
Ò

200V, 600V

w 

k 

Èmpedância

100mV, 1V

y!!ÚOaÌ{É

de Entrada:

ca  qa
40Hz a 400Hz
!!|  v  Ò{É
w   Éfaga
~¦§¦Û¤¥§

Ò

aha
w 
Ò

k 

Tensão de Circuito Aberto:

200OaHMS, 2000OaHMS,

2!ÚOaÌ{Ém 2!!ÚOaÌ{Ém
2!!!ÚOaÌ{É

200OaHMS ± (1.0%+5D); 2000 ~
200kOaHMS ± (0.8%+5D);
2000kOaHMS ± (1.2%+5D)
0.1OaHMS, 1OaHMS, 10OaHMS,
100OaHMS, 1kOaHMS
<3.2V DC (máximo)

2y!|  v  Ò{É
w   Éfaga
~¦~ Ü~ }¤¦§¦}
1 a 1000
aha
NPN / PNP
Ýc
  za
Aprox. 10μA DC
2.8V DC
Ý   |
~¦~ Ü~ §Ü
aha
Diodo
  Ý
1mA
2.8V DC (máximo)
Ý    Ý 
250V DC / AC RMS
w   Éfaga
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ANEXO J – ANEMOMETRO GM8908

ÞÁº¹ß¹º·»¼
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aha  ika  a
w  a ika  a
aha  caa  a
w   caa  a
Òk 
{ah / média / leitura de velocidade da
corrente de ar

GM8908

|ka  am caa

do ar.
0 ~ 30m / s, 0 ~ 90 km / h, 0 ~
5860ft/min, 0 55knots ~, 0 ~ 65
mph
à
Ñ10

yá

~ 45 Ԩ, 14 ~ 113 Ԭ
à 2 Ԩ
!r2 Ԩ; 0.2m / s
â

/ seleção ã

kga al
"u   ca 
"2 g, para ativar
  Ë
pressione qualquer tecla.
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w acha
y±rºg
"!mu h ym° h "mºº 
Ýaa acha
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aka za
Èa   faa aa
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