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RESUMO 

 

SENSOR INTELIGENTE E ENERGETICAMENTE AUTÔNOMO PARA MEDIÇÃO 

DE VELOCIDADE DO VENTO 

 

Este trabalho se insere no contexto da micro-geração distribuída através do 
aproveitamento da energia eólica em áreas urbanas. Geralmente, a instalação de 
sistemas de geração eólica é precedida por uma análise do potencial de geração. A 
partir de um estudo de métodos e tecnologias para o monitoramento da velocidade 
do vento, decidiu-se por desenvolver um sistema de monitoramento formado por 
uma rede de 10 nós sensores capazes de recuperar energia do ambiente para seu 
funcionamento, de forma a evitar a necessidade de baterias ou conexão à rede 
elétrica. Cada nó sensor é composto por uma microturbina que alimenta um gerador 
CC, e um transceptor RF para envio dos dados a uma central de processamento. Ao 
mesmo tempo em que fornece uma tensão dependente da velocidade do vento, o 
conjunto microturbina-gerador fornece a energia necessária ao funcionamento do 
transceptor. O desempenho do protótipo desenvolvido foi avaliado por intermédio de 
um túnel de vento desenvolvido ao longo do trabalho. O sistema de aquisição de 
dados incluiu uma placa com microcontrolador para medição da tensão na saída do 
gerador (em diferentes condições de carga), um anemômetro de referência para 
medição da velocidade do vento no túnel, e um computador para aquisição e 
processamento dos dados experimentais. O nó sensor desenvolvido é capaz de 
funcionar com velocidades do vento maiores que 3,5 m/s, limiar próximo do limiar de 
funcionamento das turbinas eólicas para geração distribuída (3,0 m/s). 
 
Descritores: Microturbina Eólica, Monitoramento da Velocidade do Vento, Nó 
Sensor. 



 

 

ABSTRACT 

 

ENERGY-AUTONOMOUS WIND SPEED SMART SENSOR 

 

This work is in the context of distributed micro-generation through the use of wind 
power in urban areas. Generally, the installation of wind power generation systems is 
preceded by an analysis of the potential generation. From a study of methods and 
technologies for monitoring the wind velocity, it was decided to develop a monitoring 
system formed by a network of 10 sensor nodes capable of recovering energy from 
the environment for its operation, avoiding the need for batteries or connection to the 
power network. Each sensor node is comprised of a micro-turbine that feeds a DC 
generator, and an RF transceiver for sending data to a processing center. While 
providing a voltage dependent on wind speed, the set micro-turbine generator 
provides the energy necessary for the operation of the transceiver. The performance 
of the prototype was evaluated by means of a wind tunnel developed during the 
work. The system included a data acquisition board with microcontroller to measure 
the voltage at the output of the generator (in different load conditions), a reference 
anemometer to measure the wind speed in the tunnel, and a computer for acquisition 
and processing of the experimental data. The developed sensor node is able to 
operate with speeds greater than 3.5 m/s, threshold near the operating threshold of 
wind turbines for distributed generation wind (3.0 m/s). 
 

 
Keywords: Wind Micro-turbine, Monitoring Wind Speed, Sensor Node. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Esta pesquisa é motivada pela necessidade atual e crescente de utilização 

de fontes alternativas de energia. No Brasil, esta necessidade foi estimulada 

recentemente pela resolução normativa ANEEL 482 de 17/04/2012 [1], que 

estabelece as condições gerais para a micro e minigeração distribuída aos sistemas 

de distribuição de energia elétrica. Dentre essas possibilidades de microgeração e 

minigeração domésticas, destacam-se a geração de energia elétrica a partir da 

energia solar e eólica, fontes de energia abundantes no território brasileiro.  

 No caso da energia eólica, a viabilidade econômica de aerogeradores 

geralmente passa por uma fase inicial de predição do potencial de geração de 

energia eólica [2,3]. Nesta fase questões importantes devem ser respondidas tais 

como: Que estatísticas dos ventos levam a uma instalação economicamente viável? 

Qual a melhor localização para instalação de uma turbina eólica? Qual turbina 

maximizará o retorno do investimento em um determinado cenário de estatística de 

ventos? 

 Para responder estas questões, e tendo em vista a micro-geração distribuída 

em áreas urbanas, faz-se necessário um sistema de medição da velocidade do 

vento com características específicas. Primeiramente, é interessante que a medida 

da velocidade do vento (e estatística correspondente) seja feita em diversos pontos, 

para incluir, por exemplo, lugares onde se estime haver canalização do vento 

através de obstáculos tais como prédios, árvores, etc. Por conta do grande número 

de pontos a serem medidos, dois outros requerimentos são decorrentes. Para evitar 

a necessidade de conexão à rede ou dependência de (substituição de) baterias, uma 

das grandes barreiras à adoção de sistemas de sensores sem fio, é preciso que os 

nós sensores sejam energeticamente autônomos. Além disso, é interessante 

também considerar o custo final por nó da solução.  

 Após revisão da literatura acerca da predição de energia eólica em área 

urbana, foi constatado que: 

 Já existem muitos estudos de aplicações de Redes de Sensores Sem 

Fio (RSSF) na predição de potencial eólico, para parques de 

aerogeradores [4-6], mas que, no entanto, não é do nosso conhecimento 

um estudo ou aplicação especificamente voltada para áreas urbanas. 
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 Desconhecemos aplicações de RSSF que utilizem o próprio princípio de 

geração de energia elétrica para predizer o potencial eólico de um 

determinado local, embora já existam aplicações que usam este 

princípio para proporcionar autonomia energética para RSSF de 

propósito mais geral [7-10]. 

 

 Por conta da ausência de métodos ou tecnologias adaptadas à aplicação 

proposta, que requer um sistema de monitoramento da velocidade do vento com 

baixo custo e autonomia energética, vislumbrou-se o desenvolvimento de um 

sistema inteligente de medição da velocidade do vento, em que parte da energia 

eólica (que se quer medir) é utilizada para alimentar os nós sensores. No sistema 

proposto, os nós sensores medem a velocidade do vento a partir de um protótipo de 

microaerogerador especialmente desenvolvido ao longo do trabalho. O protótipo do 

microaerogerador tem duas funções: a primeira é gerar a energia necessária para o 

funcionamento adequado do nó sensor e a segunda é gerar uma tensão de saída 

que é dependente da velocidade do vento. Para garantir essa segunda 

funcionalidade do protótipo também foi desenvolvido neste trabalho um minitúnel de 

vento com velocidades do vento variáveis de 1 a 10 m/s.    

 O restante do documento está dividido da seguinte forma: o segundo 

capítulo faz uma revisão da literatura acerca dos conceitos abordados e informações 

consultadas ao longo da pesquisa na ordem em que foram trabalhados: conceitos na 

área de aproveitamento da energia eólica, tipos de escoamento de fluidos, conceitos 

sobre geradores de corrente contínua, pesquisa a respeito das especificações mais 

importantes nos aerogeradores de pequeno porte comerciais, pesquisa sobre as 

especificações de protótipos de microaerogeradores utilizados para captação de 

energia em aplicações de ultrabaixo consumo, conceitos sobre Redes de Sensores 

sem Fio e conceitos e pesquisa sobre transceptores de ultrabaixo consumo. Em 

seguida, no Capítulo 3 são apresentadas as especificações dos materiais e 

instrumentos utilizados no trabalho e os métodos empregados são descritos. No 

Capítulo 4 os resultados obtidos são apresentados e analisados e finalmente no 

Capítulo 5 são feitas as conclusões e considerações finais do trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 Neste capítulo, faz-se uma revisão da literatura a respeito dos 

conceitos e tecnologias a serem usados no resto do trabalho. Ele está dividido 

nas seguintes seções: 2.1 Conceitos Básicos de Energia Eólica; 2.2 Geradores 

de Corrente Continua; 2.3 Aerogeradores; 2.4 Microaerogeradores; 2.5 Redes 

de Sensores sem Fio e 2.6 Transceptores com Baixo Consumo.  

 Nas Seções 2.1 e 2.2, é descrito o processo de conversão de energia 

cinética do vento em energia elétrica, com ênfase em aspectos importantes tais 

como potência de entrada e saída, rendimento, função distribuição de 

probabilidade das velocidades do vento, turbulência, relação entre velocidade 

do eixo do gerador e tensão gerada e perdas. Ainda nesta Seção, são 

apresentados os conceitos básicos para classificação do escoamento de um 

fluído necessário à avaliação de um instrumento utilizado neste trabalho. Na 

Seção 2.3, são apresentados alguns aspectos importantes para classificação 

de aerogeradores tais como tipo de eixo, tamanho e potência nominal. Nesta 

mesma seção, é feita uma classificação dos aerogeradores de pequeno porte 

comercializados, de acordo com as especificações de velocidade mínima para 

geração, dimensões, potência nominal, eficiência, tensão de saída, preço, etc. 

Tais características são importantes para a discussão no Capítulo 5. Na Seção 

2.4, são avaliados alguns protótipos de microaerogeradores utilizados em 

aplicações de ultrabaixo consumo [9-16] com base em suas especificações 

mais importantes, tais como dimensões, eficiência, potência gerada em função 

da velocidade do vento e tipo de motor. Essas informações também são 

discutidas no Capítulo 5. Na Seção 2.5, uma breve apresentação sobre os 

principais conceitos de Redes de Sensores sem Fio é feita. Estes conceitos 

são úteis no desenvolvimento do sistema proposto, sobretudo na fase de 

elaboração do código da aplicação. Na Seção 2.6, são discutidos os aspectos 

mais importantes a serem avaliados na escolha de um transceptor de 

ultrabaixo consumo. Estes conceitos e informações sobre transceptores de 

ultrabaixo consumo foram importantes para escolha do transceptor mais 

adequado à aplicação. 
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2.1 CONCEITOS BÁSICOS NA ÁREA DE APROVEITAMENTO DA 
ENERGIA EÓLICA 

 A energia eólica é a energia cinética contida no movimento de massas 

de ar, que comumente é chamado de vento. Nos mecanismos de 

aproveitamento desta forma de energia e consequente conversão em outros 

tipos de energia, estão envolvidos diversos conceitos físicos e matemáticos 

importantes. Dentre eles, destacam-se os conceitos de potência, rendimento, 

probabilidade e turbulência. Esses conceitos são de grande importância para 

sistemas de medição do potencial eólico. 

2.1.1 Potência do Vento 

 O vento é o deslocamento de massas de ar provocado pelas variações 

de pressão induzidas pelo aquecimento desigual da superfície terrestre. A 

energia eólica está associada, portanto, à energia cinética, EV, do ar em 

movimento. Em uma quantidade de ar com massa m e velocidade v, tem-se 

que a energia cinética EV associada é dada por [17]: 

2

2

1
mvEV                                                     (2.1) 

 Considerando uma área de seção transversal A, através da qual o ar 

passa com velocidade v, tem-se que o volume V que passa através de A por 

unidade de tempo t é chamado fluxo de volume e é dado por: 

vA
dt

dV
                                                     (2.2) 

 Sendo ρ a densidade do ar, tem-se que o fluxo de massa neste caso 

corresponde a: 

vA
dt

dm
                                                     (2.3) 

 Como a potência do vento é a quantidade de energia cinética por 

unidade de tempo t, tem-se que: 

2

2

1
v

dt

dm

dt

dE
P V

V 









                                    (2.4)  
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 Substituindo (2.3) em (2.4), tem-se que: 

3

2

1
AvPV                                                     (2.5) 

 A potência do vento que passa através da seção circular com diâmetro 

D pode ser dada por: 

32

8
vDPV 


                                                    (2.6) 

2.1.2 Coeficiente de Potência e Rendimento de Betz 

 As equações 2.5 e 2.6 definem a potência do vento, e, portanto, 

representam a máxima potência que poderia ser convertida, por exemplo, em 

energia mecânica das hélices (pás) de uma turbina eólica. No entanto, como 

pode ser visto a seguir, não é possível a conversão total desta energia em 

energia mecânica nestas circunstâncias. 

 A extração de energia mecânica de um fluxo de ar com a ajuda de um 

conversor em forma de disco possui suas próprias regras básicas [17]. O 

crédito pelo reconhecimento destes princípios é dedicado a Albert Betz que 

demonstrou, entre 1922 e 1925, que aplicando leis físicas elementares, a 

energia mecânica extraída de um fluxo de ar está restrita a certa proporção fixa 

da energia total contida no fluxo de ar. Ele demonstrou que a potência ótima 

extraída só pode ser realizada numa certa razão entre a velocidade do ar na 

entrada (antes) do conversor e a velocidade do ar na saída (depois) do 

conversor, o rendimento do conversor nessas circunstâncias chama-se 

rendimento de Betz. A relação entre a potência mecânica extraída do vento PM 

e a potência do vento PV é chamada coeficiente de potência Cp. Ou seja, o 

coeficiente de potência Cp é a fração da energia cinética do vento que passa 

pelo conversor (rotor) do aerogerador e é transformada em trabalho mecânico. 

O que se questiona é, portanto, o quanto de energia mecânica pode ser 

extraído de um fluxo livre de ar por um conversor.  

 Nesta seção será apresentada a demonstração do rendimento de Betz 

conforme Dalmaz (2007) apud Martinez (2003). 
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 Como a energia mecânica no conversor é extraída da energia cinética 

do vento, a velocidade do vento após do conversor decrescerá, ou seja, parte 

da energia cinética do vento é transformada em energia mecânica das pás. 

Reduzindo-se a velocidade, o fluxo de massa de ar será conservado se a área 

de seção aumentar, como se pode ver na Figura 1: 

 

 

FIGURA 1 -  CONDIÇÕES DO FLUXO DO VENTO ANTES E DEPOIS DO CONVERSOR [20]. 

 

 Considerando a conservação do fluxo de massa de ar nas regiões 

anteriores e posteriores ao conversor, tem-se: 

dt

dm
AvAv  2211                                        (2.7) 

Em que:  

ρ é a densidade do ar;  

v1 é velocidade do vento na entrada da região anterior ao conversor (ver Figura 

1); 

A1 é a área considerada na entrada da região anterior ao conversor (ver Figura 

1); 

v2 é a velocidade do vento na saída da região posterior ao conversor (ver 

Figura 1); 

A2 é a área considerada na saída da região posterior ao conversor (ver Figura 

1). 
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 Após a massa de ar passar pelas pás do conversor, ocorre uma queda 

de pressão que se restabelece até o valor original após passar o conversor. 

Então, tem-se que: 

21 pp                                                 (2.8) 

 A potência que o conversor pode extrair do vento PEx é dada por: 

CEx FvP                                             (2.9) 

em que F é a força que o vento exerce sobre o conversor e vc é a velocidade 

do vento que incide no conversor.  

 Por outro lado, a força exercida pelo vento sobre o conversor pode ser 

obtida a partir da diferença das pressões pM na montante do rotor e pJ na 

jusante do rotor e da área varrida pelo conversor AC,considerando-se o fluido 

invíscido, incompressível e sem rotação induzida pelo rotor. Esta força é 

também dada por:  

  CJM AppF                                   (2.10) 

 Aplicando-se a equação de Bernoulli entre as seções I e a montante do 

rotor, região I, e entre as seções 2 e a jusante do rotor, região II, e 

considerando-se uma linha de corrente horizontal, conforme Figura 1, tem-se: 

22

22

1
1

M
M

v
p

v
p


                             (2.11) 

22

2

2
2

2
v

p
v

p J

J


                               (2.12) 

Em que, 

p1 é a pressão na entrada da região anterior ao conversor (ver Figura 1); 

p2 é a pressão na saída da região posterior ao conversor (ver Figura 1); 

pM é a pressão imediatamente antes do conversor (ver Figura 1); 

pJ é a pressão imediatamente depois do conversor (ver (Figura 1); 

v1 é a velocidade do vento na entrada da região anterior ao conversor (ver 

Figura 1); 

v2 é a velocidade do vento na saída da região posterior ao conversor (ver 

Figura 1); 

vM é a velocidade do vento imediatamente antes do conversor (ver Figura 1); 
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vJ é a velocidade do vento imediatamente depois do conversor (ver Figura 1). 

 

Considerando-se vM=vJ=vc, obtém-se: 

  )(
2

1 2

2

2

1 vvpp JM                               (2.13) 

Substituindo-se a Equação (2.13) na Equação (2.10), chega-se a: 

)(
2

1 2

2

2

1 vvAF C                                 (2.14) 

E substituindo a Equação (2.14) na Equação (2.9) obtém-se: 

)(
2

1 2

2

2

1 vvvAP CCEx                               (2.15) 

 Nota-se que a velocidade do vento no conversor vC não é a mesma 

velocidade do vento incidente v1, isso ocorre devido a influência do conversor, 

o conversor atua como um bloqueio diminuindo v1. 

 Para demonstrar esse efeito Dalmaz (2007) apud Martinez (2003) 

define o Coeficiente de Velocidade Induzida, a, como sendo a fração da 

velocidade do vento incidente que não é aproveitada pelo conversor, ou seja: 

1

1

v

vv
a C
                                        (2.16) 

 A força sobre o conversor também pode ser calculada através da 

variação da quantidade de movimento entre a entrada e a saída do tubo de 

corrente de ar (ver Figura 1): 

)( 21 vvmF                                       (2.17) 

 

Como a massa se conserva e a velocidade que atravessa o conversor é vC, 

tem-se que; 

)( 21 vvvAF CC                                   (2.18) 

  

Igualando-se as Equações (2.14) e (2.18), obtém-se: 

 
2

21 vv
vc


                                     (2.19) 
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Combinando-se as Equações (2.16) e (2.19), chega-se a: 

)21(12 avv                                       (2.20) 

 A Equação (2.19) indica que a velocidade do vento no conversor é a 

média entre as velocidades na entrada e na saída do tubo de corrente de ar. 

 O coeficiente de velocidade induzida, a, dá a ideia do quanto o 

conversor interfere na passagem do vento. Quanto maior a maior o bloqueio 

que o conversor causa no fluxo, ou seja, quanto maior a, menor o vc e menor o 

v2. Raciocinando dessa maneira quanto mais energia o conversor retirar do 

vento, menor será a velocidade do vento v2, após o conversor. No entanto, de 

acordo com a Equação (2.19) se a velocidade do vento após o conversor v2 

diminui, diminuirá também a velocidade do vento no conversor. 

 Percebe-se, assim, que existe um limite máximo da energia cinética 

disponível no vento que pode ser extraída pelo conversor. Existe, portanto, um 

valor ótimo de a que permite a máxima extração de potência para um 

determinado valor da velocidade do vento no conversor vC. 

 O coeficiente de potência é calculado através de: 

V

Ex

p
P

P
C                                         (2.21) 

Substituindo-se vC e v2 na Equação (2.18), obtém-se: 

23

1 )1(2 avaAP CEx                                 (2.22) 

 

E, substituindo-se na Equação (2.21), tem-se que: 

2)1(4 aaCp                                      (2.23) 

O valor máximo do Cp ocorre quando a=1/3 e é igual a 0,593, como pode ser 

visto na Figura 2. Este valor é chamado de rendimento de Betz e indica o 

rendimento máximo que uma turbina eólica pode atingir. 
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FIGURA 2 -  CURVA DO COEFICIENTE DE POTÊNCIA. 

 

 O coeficiente de potência Cp depende do desempenho aerodinâmico do 

rotor da turbina eólica. No entanto, o conhecimento de leis físicas elementares 

sobre conversão de energia não é suficiente para a construção de um rotor 

ótimo. Existem na literatura complexos modelos físicos e matemáticos [17] que 

permitem o entendimento de como os parâmetros aerodinâmicos de um rotor 

influenciam no rendimento da turbina eólica. Antes de citar essas influências, 

será feita uma breve definição dos termos mais comuns utilizados na teoria 

sobre a aerodinâmica de rotores de turbinas eólicas. Estes termos estão 

relacionados com a geometria das pás. 

 Define-se por aerofólio toda a estrutura girante de uma turbina eólica 

que pode ter duas ou mais pás. Recortando-se um elemento da pá de um 

aerofólio conforme Figura 3, tem-se a área de seção transversal da pá. Este 

elemento possui uma linha reta que liga suas duas extremidades mais 

distantes entre si, chamada de corda. O ângulo entre a direção da velocidade 

do vento e a corda é chamado ângulo de ataque α. O ângulo entre a 

velocidade de giro da pá Vp e a corda é o ângulo de inclinação da pá β. A 
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torção nas pás é o movimento possível em torno da linha longitudinal do 

aerofólio (corda) que consequentemente varia os ângulos de inclinação das 

pás e de ataque. A força de sustentação responsável pelo movimento da pá em 

torno do eixo do rotor é consequência da variação da velocidade resultante das 

componentes das velocidades da pá e do vento na direção perpendicular à 

corda e a força de arrasto é consequência da variação da velocidade resultante 

das componentes das velocidades da pá e do vento na direção da corda. 

 

 

FIGURA 3 -  PRINCIPAIS FORÇAS ATUANTES EM UMA PÁ DE TURBINA EÓLICA [18]. 

 
 O valor do coeficiente de potência Cp é, portanto influenciado pelos 

seguintes fatores: 

 Número de pás da turbina; 

 Distribuição do comprimento da corda ao longo da pá; 

 Características aerodinâmicas dos aerofólios; 

 Variação da torção das pás. 

2.1.3 Função Distribuida de Probabilidade de Weibull 

 Foi visto na seção anterior que o rendimento mecânico Cp  de um 

aerogerador é um parâmetro muito importante para sua escolha. Outro aspecto 

importante que deve ser observado no momento da escolha de um 
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aerogerador é o conhecimento do regime de ventos ao qual este equipamento 

será submetido. Neste tópico, é feita uma breve apresentação dos métodos e 

recursos matemáticos atualmente utilizados para o estudo do perfil de ventos 

em um determinado local. 

  A determinação das condições do lugar onde se vislumbra instalar 

turbinas eólicas não pode ser solucionada por mapas eólicos disponíveis em 

larga escala. Uma melhor avaliação pode ser feita utilizando-se métodos semi-

empíricos. O conhecimento das características do vento e de algumas leis que 

governam o seu comportamento é indispensável para o planejamento bem 

sucedido de projetos para o aproveitamento de energia eólica. O vento é 

variável tanto geograficamente, temporariamente e com a altura em relação ao 

solo [17]. 

 A média anual em um determinado local só pode ser considerada 

invariável com base em medidas feitas durante alguns anos, de acordo com 

metereologistas em períodos acima de dez anos [17]. Na prática, a falta de 

tempo e recursos financeiros leva a decisões baseadas em períodos de apenas 

um ano [19]. O conhecimento da média anual da velocidade do vento em um 

determinado local não é suficiente para um cálculo preciso do potencial eólico. 

As flutuações sazonais e diurnas também devem ser consideradas num projeto 

de aproveitamento de energia eólica. Além disso, é necessário saber 

informações sobre o quão frequentemente as velocidades do vento podem ser 

estatisticamente esperadas. Em geral, usa-se uma aproximação matemática 

para uma curva de distribuição de probabilidade [20]. A frequência da 

velocidade do vento pode ser descrita por várias funções de densidade de 

probabilidade, e a mais comum é a função de Weibull, pois ela é mais 

adequada ao estudo de grandezas com grandes variações [21]. Em geral, a 

função de Weibull proporciona uma boa aproximação [17]. A função de Weibull 

é definida por: 






















K

C

v
vF exp1)( , v ≥ 0                                (2.24) 

Em que, 
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F é a função de distribuição de probabilidade da velocidade do vento 

cumulativa; 

v é a velocidade do vento; 

K é a fator de forma; 

C é o fator de escala. 

 O fator de forma K determina a forma da curva de distribuição de 

Weibull. Ele dá a ideia da regularidade dos ventos. Quanto maior o valor de K, 

maior será a regularidade dos ventos em termos de velocidade e 

consequentemente mais estreita será a curva de distribuição. O fator de escala 

C é o fator característico da função de distribuição de Weibull, e apresenta a 

mesma unidade e medida da grandeza analisada m/s. Fazendo-se v = C na 

equação 2.24 (função de densidade de probabilidade cumulativa), tem-se como 

resultado F(v=C) = 0,632, ou seja, 63,2% dos dados analisados estão abaixo 

do valor de velocidade v=C [20]. Esses parâmetros podem ser obtidos a partir 

de dados coletados em campo através da aplicação de métodos matemáticos 

adequados [21].  

 Derivando-se a expressão (2.24) em relação à velocidade do vento, 

obtém-se a função densidade de probabilidade do vento relativa, dada por: 

 































 Kk

C

v

C

v

C

K
vf exp*)(

1

, v ≥ 0                     (2.25) 

 A função densidade de probabilidade cumulativa da velocidade do 

vento indica em qual porcentagem dentro de um ano a velocidade do vento foi 

inferior a certo valor. A função densidade de probabilidade da velocidade do 

vento relativa indica as velocidades mais frequentes, como pode ser visto na 

Figura 4. 
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FIGURA 4 -  CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE VELOCIDADE DO VENTO DE WEIBULL DO 
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE-SC COM FATOR DE FORMA K=2.38 E FATOR DE 

ESCALA C=6.7 M/S [21]. 

2.1.4 Turbulência 

 A utilização do ambiente urbano para o aproveitamento de energia 

eólica possui características peculiares, tais como a maior existência de 

obstáculos e rugosidade, que propiciam uma maior ocorrência de turbulências 

[22]. O fenômeno da turbulência consiste em rápidas mudanças na magnitude 

da velocidade, ou na direção do vento, ou em ambas. 

 Na produção de energia em um pequeno aerogerador, normalmente os 

efeitos da turbulência são desprezados. A ocorrência da turbulência 

atmosférica, apesar de aumentar a energia cinética total do ar, tende a reduzir 

a eficiência e a vida útil de um aerogerador no processo de conversão de 

energia cinética em energia mecânica. Por isso, elas são indesejáveis, fato que 

torna importante o seu reconhecimento num estudo preliminar do regime dos 

ventos no local onde se deseja instalar um aerogerador. 
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 Estima-se que um intervalo de 10 minutos é suficiente para o cálculo 

das médias de velocidades e de alguns segundos entre as medições para o 

reconhecimento de turbulências [21]. 

 A turbulência é gerada por duas razões: por atrito com a superfície 

terrestre (vales ou montanhas, obstáculos tais como árvores ou casas), e por 

efeitos térmicos. Por isso, posições mais elevadas e sem obstáculos frontais 

são as mais indicadas para a instalação de aerogeradores. 

 Usando a velocidade média do vento v  e a velocidade instantânea do 

vento v  em um tempo t, pode-se especificar o seguinte: 

)()( tvvtv t                                       (2.26) 

Em que,  tvt  é uma flutuação imposta por uma turbulência do vento. Em 

outras palavras, a turbulência é um desvio aleatório instantâneo da velocidade 

média do vento. A extensão e característica da turbulência são dependentes de 

vários fatores metereológicos e geográficos. 

 Para caracterizar a ocorrência de uma turbulência, o termo intensidade 

da turbulência (IT) tem sido utilizado [23]. A intensidade da turbulência é dada 

por: 

v
IT v                                                 (2.27) 

em que σv é o desvio padrão das velocidades utilizadas no cálculo da 

velocidade média. Quanto maior a intensidade da turbulência, maiores serão as 

flutuações de velocidade. Os túneis de vento bem projetados apresentam 

intensidade de turbulência da ordem de 0,01. É possível encontrar na natureza 

(rios e atmosfera) intensidades de turbulência maiores que 0,1 [24]. 

 A turbulência atmosférica é uma característica do escoamento e não do 

fluído. Os escoamentos podem ser do tipo laminar ou turbulento [24]. A 

diferença entre os dois tipos de escoamento pode ser facilmente percebida 

inserindo-se no escoamento um fluido colorido com massa específica igual ao 

do fluido no escoamento, como pode ser visto Figura 5.  
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FIGURA 5 -  TIPOS DE ESCOAMENTO QUANTO À DIREÇÃO DA VELOCIDADE [23]. 

 

 O escoamento laminar em um tubo circular é caracterizado por possuir 

apenas uma componente do vetor velocidade na direção longitudinal. No 

escoamento turbulento, existem componentes da velocidade nas três direções, 

embora a componente longitudinal seja a predominante. O parâmetro mais 

importante nos escoamentos em condutos é o número de Reynolds [24], Re, 

que é a razão entre os efeitos de inércia e os viscosos no escoamento. O 

número de Reynolds é dado por: 

 

 


 Dv 
Re                                                 (2.28)  

Em que: 

v é a velocidade média do escoamento no tubo em m/s; 

ρ é a massa específica do fluído em kg/m3; 

D é o diâmetro do tubo em m; 

µ é a viscosidade dinâmica do fluido em Ns/m2. 

 

 Em geral, nos projetos de engenharia, um escoamento é considerado 

totalmente laminar quando Re < 2100 e turbulento quando Re > 4000 [24]. 
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 Os limiares e características significativas da turbulência são 

dependentes de uma variedade de fatores metrológicos e geográficos os quais 

são descritos em literatura específica [17].  

2.1.5 Escoamentos Plenamente Desenvolvidos 

 Qualquer conduto que escoa um fluido deve apresentar uma seção de 

alimentação e uma de descarga. A região de escoamento próxima à seção de 

alimentação é denominada região de entrada, a seção a partir do ponto onde o 

perfil de velocidade não muda com a distância longitudinal, x, chama-se região 

de escoamento plenamente desenvolvido conforme Figura 6.  

 

FIGURA 6 -  TIPOS DE ESCOAMENTO QUANTO A VARIAÇÃO DA INSTENSIDADE DA 
VELOCIDADE [24]. 

 

 A relação entre o comprimento da região de entrada e o diâmetro do 

tubo para escoamentos turbulentos é dada por [17]: 

 

6

1

(Re)4,4 
D

Ie
                                                (2.29) 
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2.2 GERADORES DE CORRENTE CONTÍNUA 

 O princípio de funcionamento de um aerogerador é baseado no 

princípio de funcionamento de um gerador elétrico. Nos aerogeradores, este 

gerador pode ser de corrente contínua ou de corrente alternada. Porém, em 

geral os mais utilizados são os de corrente alternada, devido à melhor relação 

peso/potência e à capacidade de gerar tensões mais elevadas [25]. Os 

geradores C.C. são utilizados em turbinas de pequena potência, como por 

exemplo, em aplicações para recarga de baterias [25]. Quando o gerador é de 

corrente alternada, ele pode ser síncrono ou assíncrono (de indução), conforme 

o comportamento da velocidade que pode ser estabelecido no rotor, se 

constante ou variável [25]. Os principais aerogeradores comerciais instalados 

em parques eólicos para conexão em redes de distribuição utilizam o gerador 

de indução [25].  

2.2.1 Lei de Faraday da Indução Eletromagnética 

 Em 1831, Michael Faraday fez uma das mais importantes descobertas 

do eletromagnetismo, atualmente conhecida como Lei de Faraday da indução 

eletromagnética. Essa lei revelou uma relação fundamental entre tensão e fluxo 

magnético num circuito elétrico [26]. A Lei de Faraday estabelece que: 

 

1. Se o fluxo magnético através de uma área formada por voltas de um 

condutor varia em função do tempo, uma tensão é induzida nos 

terminais desse condutor. 

2. O valor da tensão induzida é proporcional à taxa de variação do fluxo 

magnético. 

 

Por definição: 















t
NE


                                            (2.30) 

Em que, 

E é a tensão induzida (V); 

N é o número de voltas da bobina; 
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ΔΦ é a variação do fluxo que passa através do núcleo da bobina (Wb); 

t é o intervalo de tempo durante o qual o fluxo varia (s). 

2.2.2 Tensão Induzida na Armadura 

 Na maioria dos motores e geradores, o núcleo se move em relação a 

um fluxo constante no espaço. O movimento relativo produz uma variação no 

fluxo que passa através do núcleo. Como consequência da lei de Faraday, uma 

tensão é induzida nos terminais do condutor que está enrolado no núcleo. O 

fluxo concatenado é dado por: 

                                               bAB  (Wb)                                         (2.31) 

 Neste caso, B é fixo e a área envolvida pelo condutor Ab é variável, 

devido ao movimento da bobina. Assim, a variação do fluxo é dada por: 



















t

A
B

t

b
                                     (2.32) 

 Considerando-se uma bobina retangular como na Figura 7, têm-se dois 

segmentos que são inclinados constantemente em relação à direção do fluxo 

com um ângulo θ, como consequência do movimento da bobina. Assim: 

t

x
y

t

Ab









                                          (2.33) 

Em que Δx = xsenθ é a projeção de um destes segmentos na direção 

perpendicular ao fluxo magnético. 
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FIGURA 7 -  ESQUEMA SIMPLIFICADO DE UM GERADOR DE CORRENTE CONTÍNUA [27]. 

 

 O valor dessa tensão induzida (E, em volts) é dado por: 

vlBE                                                    (2.34) 

Em que: 

B representa a densidade de fluxo em Tesla; 

l representa o comprimento do segmento do condutor que é sempre 

perpendicular ao campo magnético em metros; 

v = xsenϴ/Δt representa a velocidade relativa do condutor em m/s. 

A forma de onda de tensão gerada por um gerador C.C. simples é dada na 

Figura 8:  

 

 

FIGURA 8 -  TENSÃO GERADA POR UMA BOBINA MÓVEL EM UM CAMPO UNIFORME 
[28]. 
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 A tensão gerada em qualquer gerador C.C. é inerentemente alternada, 

e somente torna-se contínua após ser retificada pelo comutador. O comutador 

é um dispositivo de chaveamento mecânico, que é acionado pela rotação 

mecânica do eixo da máquina. A função do comutador é manter a polaridade 

nas escovas sempre a mesma, produzindo na saída do gerador uma onda 

pulsada, como ilustrado na Figura 9: 

 

 

FIGURA 9 -  GERADOR COM COMUTADOR DE DOIS SEGMENTOS [28]. 

 

 Portanto, a diferença entre um gerador C.C. e um gerador C.A. está em 

geral na forma como eles são conectados ao circuito externo. Para melhorar a 

forma de onda de um gerador C.C., em geral inserem-se mais núcleos com 

mais barras comutadoras, de forma a diminuir a ondulação (ripple) na carga. A 

tensão induzida na armadura de um gerador C.C. com vários enrolamentos é, 

portanto, dada pela equação [29]:  

rBl
a

Z
vBl

a

Z
Ea 

















                               (2.35) 

Em que: 

Z é o número total de condutores na armadura; 

a é o número de percursos (ranhuras) da armadura; 

B é a densidade de fluxo em Tesla; 

l é o comprimento do segmento do condutor que é sempre perpendicular ao 

campo magnético em metros; 

v é a velocidade relativa do condutor em m/s; 
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ω é a velocidade angular em radianos/s. 

 

 Considerando o rotor (armadura) como um cilindro, tem-se que: 

 











P

rlA
B

polo




2                                      (2.36) 

Em que: 

r é o raio do rotor; 

l é o comprimento do condutor; 

P é o número de polos magnéticos; 

 

 Tem-se então: 




K
a

ZP
Ea 










2
                       (2.37) 

 

 Como pode ser visto ZP/2πa = K, em que K é uma constante de 

proporcionalidade entre a tensão fornecida na saída do gerador e a velocidade 

angular do eixo desta máquina. K, como pode ser constatado é depende dos 

aspectos construtivos da máquina [29]. 

2.2.3 Modelo do Gerador C.C. com Excitação Separada 

 Os geradores C.C. do tipo excitação separada caracterizam-se por ter 

o campo magnético estático produzido por uma fonte separada da armadura, 

podendo ser uma bateria ou um imã. Um modelo para este tipo de gerador com 

excitação feita por uma bateria pode ser visto na Figura 10. Se a tensão da 

saída sem carga for medida e depois for novamente medida com uma carga 

conhecida, é possível se obter a resistência equivalente da armadura (Ra). Esta 

resistência independe do valor da resistência da carga RL [29]. 
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FIGURA 10 - CIRCUITO EQUEVALENTE DE UM GERADOR CC COM EXCITAÇÃO 
SEPARADA [26]. 

 

A partir da Figura 10, pode-se deduzir que: 

 

a

aLLt

a
E

ERRV
R




                                                        (2.38) 

2.2.4 Perdas e Eficiência do Gerador C.C. 

 Já foi mostrado através do coeficiente de potência Cp que existe um 

percentual limite de conversão da energia cinética do vento em energia 

mecânica das pás das turbinas. A conversão de energia mecânica proveniente 

do movimento das pás da turbina para energia elétrica é feita por geradores 

(C.C. ou C.A.). A seguir são citadas as perdas envolvidas nesse processo de 

conversão, quando se utiliza um gerador C.C. com excitação separada por imã 

[29]: 

 Perdas Elétricas (ou no cobre, efeito joule): 

a) Perdas no enrolamento da armadura RaIa
2. 

 Perdas Mecânicas: 

a) Atrito nos rolamentos; 

b) Atrito nas escovas; 

c) Atritos com o ar; 

 Perdas Magnéticas: 
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a) Perdas por correntes parasitas (Foucault); 

b) Perdas por histerese; 

  

 As perdas mecânicas e no ferro se manifestam mesmo com o gerador 

a vazio. No entanto, as perdas por efeito joule só existem na presença de uma 

carga, e dependem do valor da carga. 

 Contabilizando a potência mecânica PM recebida na entrada do gerador 

tem-se que: 

PerdasPP EM                          (2.39) 

 O rendimento do gerador elétrico é dado por:  

M

E

P

P


                                                    (2.40)

 

Em que PE é efetivamente a potência elétrica entregue a carga. Portanto: 

VpE PCP                                         (2.41) 

 Após a conversão de energia cinética em energia mecânica, tem-se um 

novo estágio de conversão de energia: energia mecânica em energia elétrica. A 

potência elétrica final, obtida nos terminais do gerador, é dependente também 

da eficiência do gerador, de acordo com a Equação (2.41): 

2

3AvC
P

p

E




                                       (2.42) 

Em que: 

PE é a potência elétrica (W); 

η é a eficiência do gerador elétrico; 

Cp é o coeficiente de potência; 

ρ é a densidade do ar (kg/m3); 

A é a área coberta pela rotação das hélices (m2); 

v é a velocidade do vento (m/s). 

 

 Todo o processo de conversão de energia eólica em energia elétrica é 

descrito no diagrama de blocos na Figura 11. 
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FIGURA 11 - PROCESSO DE CONVERSÃO DE ENERGIA EÓLICA EM ENERGIA ELÉTRICA. 

2.3 AEROGERADORES 

 Os aerogeradores são equipamentos que realizam a conversão de 

energia eólica em energia elétrica, podendo disponibilizar ou não esta última 

forma de energia para a rede elétrica. Tais equipamentos tiveram sua origem 

nos moinhos de vento, que convertiam a energia cinética dos ventos em 

energia mecânica. O primeiro aerogerador utilizado para produção de 

eletricidade foi desenvolvido pelo Professor Poul La Cour em 1891 em Askov-

Dinamarca [17]. Após este evento, essas máquinas passaram a ser utilizadas 

para produção de energia elétrica. 

  Desde sua origem, os aerogeradores sofreram diversas alterações em 

sua configuração, desenho e materiais. Atualmente, os mais utilizados são os 

de eixo horizontal, com diâmetro de pás entre 40 e 60 metros, potência nominal 

entre 500 e 1500 kW, três pás, controle de potência e sistema de orientação 

ativo (regulação do ângulo de inclinação das pás) [18]. 

2.3.1 Descrição e Funcionamento 

 Um aerogerador é em geral constituído por uma turbina eólica, um 

multiplicador mecânico, um gerador elétrico, pelos sistemas de conexão 

elétrica (quando existe a necessidade de conectá-lo à rede elétrica) e pelos 

sistemas de controle, que visam monitorar, aperfeiçoar e proteger o 

funcionamento do aerogerador por meio de grandezas mecânicas e elétricas, 

tal como ilustrado na Figura 12. 
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FIGURA 12 - COSTITUIÇÃO DE UM AEROGERADOR [18]. 

 

 A turbina eólica é composta pelo cubo do rotor (“hub”) e as pás, e é o 

componente do aerogerador responsável pela conversão da energia cinética 

dos ventos em energia mecânica no rotor.Os componentes que constituem um 

aerogerador podem ser vistos na Figura 13. 

 

 

FIGURA 13 - PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM AEROGERADOR [18]. 
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2.3.2 Tipos de Aerogeradores 

 Em geral, as turbinas eólicas, quanto à sua orientação em relação ao 

solo, são classificadas em dois tipos: eixo horizontal e eixo vertical. As turbinas 

eólicas de eixo horizontal são as mais comuns, conforme Figura 14. São 

movidas por forças aerodinâmicas perpendiculares ao escoamento, chamadas 

forças de sustentação, e por forças aerodinâmicas na direção do escoamento, 

chamadas forças de arrasto.  

 

 

FIGURA 14 - TURBINA EÓLICA DE EIXO HORIZONTAL [30]. 

 

 As turbinas de eixo vertical foram construídas inicialmente utilizando-se 

rotores com somente forças de arrasto. Apenas recentemente elas têm sido 

construídas utilizando-se rotores com forças de sustentação também. No 

entanto, elas não são tão comuns por não trabalharem a altas velocidades e 

altas elevações em relação ao solo [17]. A vantagem delas em relação às de 

eixo horizontal é que não necessitam de mecanismos de acompanhamento 

para as variações de direção do vento e são mais simples de instalar, conforme 

pode ser visto na Figura 15 e Tabela 1. 
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FIGURA 15 - TURBINA COM EIXO VERTICAL [30]. 

 

TABELA 1 - COMPARAÇÃO ENTRE AEROGERADORES DE EIXOS HORIZONTAL E 
VERTICAL. 

 Vantagens Desvantagens 

Eixo Horizontal 

Possibilidade de ajuste 
do ângulo das pás 

Instalação mais 
complexa 

São mais fáceis de 
instalar a alturas 
maiores, onde a 
velocidade do vento é 
maior. 

Impacto visual 

Eixo Vertical 

Não necessitam de 
mecanismo de 
acompanhamento da 
variação da direção dos 
ventos. 

Em geral são instaladas 
próximas ao solo, onde 
a velocidade do vento é 
menor. 

Mais simples de 
instalar. 

Requer maior 
quantidade de material 
para sua fabricação. 
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2.3.3 Aerogeradores Residenciais e Urbanos 

 O mercado internacional de pequenos aerogeradores concentra-se em 

máquinas com potência nominal de até 5 kW [31]. Essas turbinas podem 

atender residências, escolas, universidades, estabelecimentos comerciais, 

clínicas, etc.  

 De acordo com Agência Nacional de Engenharia Elétrica (ANEEL) [1], 

turbinas eólicas com potência nominal inferior a 500 kW são classificadas como 

pequenas. No caso dos aerogeradores residenciais, eles são pequenos o 

bastante para serem montados no telhado de uma casa, torre de 

telecomunicações ou iluminação pública, como pode ser visto nas Figuras 16, 

17, 18 e 19. 

 

 

FIGURA 16 - AEROGERADOR UTILIZADO PARA FORNECER ENERGIA A UM POSTE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA [32]. 
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FIGURA 17 - AEROGERADORES RESIDENCIAL NÃO CONECTADO À REDE ELÉTRICA 
[32]. 

 

 

FIGURA 18 - AEROGERADOR UTILIZADO PARA FORNECER ENERGIA A UMA TORRE DE 
TRANSMISSÃO [32]. 

 

 

FIGURA 19 - AEROGERADOR UTILIZADO PARA FORNECER ENERGIA PARA UMA 
ESCOLA [32]. 

 

 A viabilidade econômica de aerogeradores passa por uma fase inicial 

de predição do potencial de geração de energia eólica, o que exige um 

conhecimento detalhado do comportamento dos ventos. Os dados relativos a 

esse comportamento - que auxiliam na determinação do potencial eólico de 

uma região - são relativos à intensidade da velocidade e à direção do vento.  

 Para a obtenção desses dados também é necessário analisar os 

fatores que influenciam o regime dos ventos no local onde se deseja instalar os 
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aerogeradores. Dentre eles, podem ser citados o relevo, a rugosidade do solo e 

outros obstáculos distribuídos ao longo da região. Com o objetivo de conhecer 

melhor esses aspectos, foi feita uma pesquisa bibliográfica acerca dos 

aerogeradores para áreas urbanas disponíveis comercialmente, observando-se 

suas características principais tais como: potência nominal, eficiência, valores 

mínimo e máximo de velocidade do vento e comportamento diante de 

turbulências. As Tabelas 2 e 3 resumem os dados obtidos nos manuais dos 

fabricantes pesquisados: 
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TABELA 2 - AEROGERADORES NÃO NACIONAIS DE PEQUENO PORTE COMERCIALIZADOS MUNDIALMENTE [33-39]. 

Nome Pot. Nom. kWh/ano 
Vel. Min. 

(m/s) 

Vel. Max 

(m/s) 

Diâmetro 

do rotor (m) 

Área 

de Varredura 

(m
2
) 

Eficiência 
Altura 

(m) 

Preço 

(Dolar) 

AC 120 
120 W 

(9 m/s) 
 3 40 1,2 1,13 0,24  $1950,00 

Air Breeze 
160 W 

12,5 m/s 

456 kWh 

(6 m/s) 
3,13  1,17 1,07 0,12 8 $1173,00 

WHISPER 100 

 

900 W 

(12,5 m/s) 

1200 

kWh 

(5,4 m/s) 

3,4   2.1 3,46 0,22  $2795,00 

BWCXL.1 
1 kW 

(11 m/s) 

2320 

kWh 

(5,5 m/s) 

3  2,5 4,9
 

0,25 9 a 32 $4595,00 

Eddy GT 
1 kW 

(12 m/s) 

1250 

kWh 

(5 m/s) 

3,5 30 2,4 4,62 0,20 2,7 $7000,00 

Skystream 3.7 
2,4 kW 

(13 m/s) 

3242 

kWh 
3  3,72 10,87 0,16  $11695,00 

SCIROCCO 

6 kW 

5,41 kW 

(11 m/s) 

9,8M Wh 

(5 m/s) 
3  5,6 24,7

 
0,30 12 ou 15 $28.223,00 
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TABELA 3 - AEROGERADORES NACIONAIS DE PEQUENO PORTE, [32,40]. 

Nome Pot. Nom. kWh/ano 
Vel. Min. 

(m/s) 

Vel. Max 

(m/s). 

Diâmetro 

do rotor 

(m) 

Área 

de Varredura 

(m
2
) 

Eficiência 
Altura 

(m) 
Preço 

Notus 138/112 

 

350 W 

(12 m/s) 

600 kWh 

(6 m/s) 
2,2 30 1,38 1,5

 
0,22 50 R$2.990,00 

Gerar 

 

1 kW 

(12 m/s) 

2,1 MWh 

(6 m/s) 
2,2 30 2,46 4,75 0,20 50 R$5.990,00 

Verne 555 

 

6 kW 

(12 m/s) 

12,6 MWh 

(6 m/s) 
2,2 30 5,55 24,19 0,23 50 R$29500,00 

Neowind W400 

 

400 W 

(12 m/s) 

600 kWh 

(5 m/s) 
1,5  1,55 1,89 0,20 8  

Neowind W1000 

 

1 kW 

(12 m/s) 

1600 kWh 

(5 m/s) 
2,0  1,96 3,02 0,31 8  

Neowind W3000 

 

3 kW 

(12 m/s) 

1800 kWh 

(5 m/s) 
2,5  3,05 7,3 0,39 8  
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2.3.4 Comparação entre Aerogeradores 

 Comparando as informações sobre potência nominal e velocidade do 

vento para três níveis de potência diferentes, até 400 W, entre 400 W e 1 kW e 

entre 1 kW e 6kW, observa-se que praticamente todos os modelos observados 

atingem a mesma potência nominal na mesma velocidade do vento 

aproximadamente, dentre todos estes modelos, os do fabricante Neowind 

foram os que apresentaram melhor rendimento com tamanho compatível com 

os outros, o mesmo não pode ser dito com relação ao custo, pois faltam as 

informações. 

 A partir das comparações feitas acima, pode-se concluir que os 

fabricantes brasileiros também produzem produtos de qualidade quando 

comparados aos não nacionais. No entanto, não é possível afirmar com base 

nos dados apresentados neste trabalho se o preço dos produtos brasileiros é 

também competitivo. Os dados coletados também demonstram que em geral 

os aerogeradores com potências nominais semelhantes possuem dimensões 

semelhantes com algumas disparidades de preço e eficiência. 

 A escolha de um aerogerador pode ser feita com base nessas 

informações e nos conceitos expostos na Seção 2.1. Ao escolher um 

aerogerador, deve-se ter em mãos o perfil anual, mensal e diário da velocidade 

do vento onde se deseja instalá-lo, o perfil de consumo anual, mensal e diário 

do futuro usuário, além dos dados do fabricante, tais como as curvas de 

desempenho energético mensal em função da média anual da velocidade. 

Portanto, como pode ser constatada, a estimativa do potencial eólico dos 

lugares onde se deseja instalar aerogeradores é muito importante para o 

sucesso de um projeto de aproveitamento de energia eólica. A decisão final 

também depende da relação custo benefício mais adequada para o 

consumidor. 

 Na maior parte dos casos, o projeto está vinculado ao local onde se 

deseja instalar os aerogeradores, ou seja, depende do perfil do vento deste 

local. Portanto, está claro que a estimativa do potencial de geração de energia 

eólica do local onde se deseja instalar aerogeradores é de suma importância 
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para o sucesso de um projeto de aproveitamento do recurso eólico, sobretudo 

em termos de eficiência e economia. 

2.4 MICROAEROGERADORES 

 O princípio de funcionamento dos aerogeradores em miniatura 

utilizados para captação de energia em aplicações com baixo consumo de 

energia é similar ao dos aerogeradores de grande porte. A relação entre 

potência gerada e velocidade do vento é a mesma, conforme Equação (2.42). 

A diferença está sobretudo nas dimensões. Tendo em vista este aspecto, foi 

feita uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos [9-16] com o objetivo de 

conhecer as ordens de grandeza de um microaerogerador adequado para 

aplicações com baixo consumo. Seguem na Tabela 4 as especificações de 

alguns microaerogeradores utilizados em aplicações desse tipo. 
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TABELA 4 - PROTÓTIPOS DE MICROAEROGERADORES UTILIZADOS EM APLICAÇÕES 
DE ULTRABAIXO CONSUMO. 

Ref. 
Diâmetro 
das pás 

(cm) 

Rendiment
o 

Total ηCp 
Cp 

Potência/ 
Veloc. do 

vento 
Aplicação 

[11] 2 0,015  80 µW (3 m/s) 
Captação de 

energia para RSSF 
em dutos 

[10] 6 0,15 0,39 13,1 mW (3,6 m/s) 
Captação de 

energia para RSSF 

[9] 6,5 0,03  45 mW (9 m/s) 

Captação de 
energia para RSSF 

na medição de 
temperatura do ar e 
velocidade do fluxo 

do ar em dutos 

[12] 34 0,039 0,18 210 mW (4,5 m/s) 
Captação de 

energia para RSSF 
em área remota 

[13] 8,6 0,001  100 µW (5,1 m/s) 
Captação de 

energia para RSSF 
em área remota 

[14] 4,2 0,018  2,4 mW (5,5 m/s) 
Geração de 

energia 
eletromagnética 

[15] 6 0,043  17 mW (6m/s) 

Captação de 
energia para RSSF 

para medição de 
velocidade do fluxo 

do ar 

[16] 6,3 0,05  7,93 mW (4,2 m/s) 

Captação de 
energia para RSSF 

para medição de 
velocidade do fluxo 

do ar 

 

 O consumo de 100 µW foi apontado por pesquisas anteriores a este 

trabalho [41] como sendo o valor mínimo possível para uma RSSF voltada para 

aplicações com baixo consumo. A partir desta informação e do que foi exposto 

anteriormente na Tabela 4, pode-se concluir que é possível construir um 

protótipo de microturbina com diâmetros de pás de no mínimo 4 cm que gere 

energia suficiente para atender uma RSSF, dependendo da aplicação. Para 

uma aplicação de predição do potencial de energia eólica de um determinado 

local, foi verificado em seções anteriores que a velocidade do vento mínima de 

interesse está em torno de 3 m/s. Portanto neste trabalho foi desenvolvido um 

protótipo que gera acima de 100 µW (este patamar depende da tecnologia que 
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foi estudada e escolhida nas seções seguintes) a uma velocidade mínima de 3 

m/s. 

2.5 REDES DE SENSORES SEM FIO 

 Algumas aplicações na predição do potencial de energia eólica têm 

utilizado redes de sensores sem fio [4-6]. Como foi visto na Seção 2.1, o estudo 

do perfil do vento em uma determinada localidade utiliza um volume de 

informações muito grande [20], que pode ser distribuído por nó sensores 

descentralizados, tornando o trabalho de predição mais fácil, eficaz e 

organizado. Neste sentido será feita neste tópico uma breve descrição dos 

conceitos relacionados às redes de sensores sem fio.  

 Uma rede de sensor sem fio é uma interconexão de sensores através 

de redes sem fio com a finalidade de executar uma tarefa de sensoriamento 

maior [42]. Elas já vêm sendo utilizadas em aplicações para monitoramento 

ambiental [43-44], monitoramento e predição de geração de energia [3,45], 

monitoramento e controle de consumo de energia [46], entre outras. 

 O elemento básico constituinte de uma RSSF é um nó sensor [42,47].  

Este termo é normalmente aplicado ao chip ou circuito que contém um ou mais 

sensores com capacidade de sensoriamento, processamento e comunicação 

de dados, além do elemento fornecedor de energia, que pode ser uma bateria 

ou um sistema de captação da energia do ambiente (Energy Harvesting). 

 As RSSFs diferem das Redes de Computadores comuns nos seguintes 

aspectos [42]: 

 Possuem grande número de nós distribuídos; 

 Possuem restrições de energia, processamento e memória. Por isso, os 
nós devem trabalhar com alto grau de cooperação; 

 Estão mais sujeitas a falhas. 
 

 Os componentes de uma RSSF são basicamente conforme visto na 

Figura 20: 

 Nós sensores; 

 Nós roteadores; 

 Gateway; 

 Estação Base. 
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FIGURA 20 - MODELO DE UMA REDE DE SENSOR SEM FIO. 

 

 Em geral, os nós são organizados em grupos onde um dos nós é eleito 

como líder (roteador) para receber e enviar mensagens de/para outros nós do 

grupo, agregar os dados destas mensagens e enviá-los para fora do grupo em 

direção ao nó sorvedouro (sink node), que os envia ao gateway (que faz a 

interligação com outras redes) [43]. Esta topologia evita congestionamentos, 

uma vez que o procedimento de agregação feito pelo nó líder diminui a 

quantidade de dados; além disso, ela também favorece a economia de energia, 

pois diminui as distâncias de transmissão. 

 As tarefas típicas de uma RSSF são em geral [42]: 

 Determinar o valor de algum parâmetro num dado local; 

 Detectar a ocorrência de eventos de interesse e estimar valores de 
parâmetros em função do evento detectado; 

 Classificar um objeto detectado; 

 Rastrear um objeto. 
 

 A Figura 21 ilustra um possível arranjo de elementos constituintes de 

um nó sensor:  
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FIGURA 21 - COMPONENTES DE UM NÓ SENSOR [48]. 

2.6 TRANSCEPTORES COM BAIXO CONSUMO 

 Pesquisas recentes têm mostrado que o grande desafio no projeto de 

nós sensores é a redução do consumo de energia. Ao contabilizar o consumo 

de cada uma das unidades componentes do nó sensor, vários autores 

constatam que a unidade que mais consome energia é a unidade de 

comunicação, ou seja, o transceptor [42,49-53].   

 Existem basicamente duas formas de reduzir o consumo num nó 

sensor: otimizando a unidade de gerenciamento de energia [10] ou otimizando 

o transceptor [41]. A otimização do transceptor pode ser feita por duas formas: 

através de melhorias no hardware ou estabelecendo regras de utilização do 

hardware do transceptor adequadas à aplicação, visando o menor consumo 

[52]. Essas regras são criadas para configurar, dentre outras coisas, o ciclo de 

trabalho do transceptor, o intervalo de tempo entre as medições, o tipo de 

modulação utilizada na comunicação, à taxa de transferência dos dados, a 

topologia da rede, a distância entre nós e a forma de roteamento dos dados. 

Esses parâmetros estão ligados ao consumo do transceptor e podem ser 

alterados por programação [53].  
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 Para estabelecer essas regras de maneira ótima, ou seja, visando o 

menor consumo da aplicação que se deseja implementar, algumas 

especificações importantes devem ser avaliadas na escolha de um transceptor. 

São elas: potência na transmissão, sensibilidade na recepção, configurações 

dos modos de stand-by e de baixa energia com seus respectivos consumos de 

energia.  

 Existe uma grande variedade de transceptores com baixo consumo 

disponíveis comercialmente. Seguem na Tabela 5 as principais especificações 

para alguns dos transceptores mais utilizados em aplicações de ultrabaixo 

consumo. 

TABELA 5 - TRANSCEPTORES DE ULTRABAIXO CONSUMO. 

Transceptor Fabricante Potência  TX (mA) RX 
Power 
Down 

Stand 
by Alimentação 

nRF24l01 Nordic  0 dBm 11,3 13,5 mA 900 nA 26 µA 1,9 a 3,6 V 

CC2500 Texas  0 dBm 21,2 13,3 mA 900 nA 400 nA 1,8 a 3,6 V 

MRF89XAM8A Microchip 1 dBm 16 3 mA   0,1 µA 2,1 a 3,6 V 

XE1209 SEMTECH   1,8 a 110 200 µA   0,15 µA 2 a 3,2 V 

AX5043 AXSEM 0 dBm 12 10,5 mA 500 nA 230 µA 1,8 a 3,6 V 

ZL70250 Microsemi -2 dBm 5 1,9 mA 500 nA 0,5 µA 1,2 a 1,8 V 

SX1212 SEMTECH 1 dbm 25 3 mA 100 nA 2 µA 2,1 a 3,7 V 

AT86RF212 ATMEL 5 dBm 18 9 mA   0,2 µA 1,8 a 3,6 V 
 

 Neste trabalho, será detalhado o perfil de consumo dos dois primeiros 

transceptores para um estudo comparativo.  

2.6.1 Consumo do Transceptor CC2500 

 O transceptor CC2500, fabricado pela Texas Instruments, pode 

trabalhar basicamente em 4 modos de operação [54]. Cada um desses modos 

de operação permite a configuração de diversos submodos, que requerem 

determinado valor de corrente, conforme dados na Tabela 6: 

 SLEEP (dormindo); para cada submodo, são dadas as condições de 

operação relacionando quais elementos do dispositivo devem 

trabalhar ou não; 
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 IDLE (inativo); para cada submodo, são dadas as condições de 

operação relacionando quais elementos do dispositivo devem 

trabalhar ou não; 

 RX (recepção); os sub-modos estão relacionados às diferentes taxa 

de dados (entre 2,4 a 500 kBaud); 

 TX (transmissão); os submodos estão relacionados a diferentes 

valores de potência de saída (entre -30 e 1 dBm). 

TABELA 6 - PERFIL DE CONSUMO DO TRANSCEPTOR CC2500 [54]. 

Modo de 
Operação 

Corrente 
Consumida Condições 

Sleep 400 nA 
 Regulador de Tensão para parte digital desligado. Valores 
dos registradores retidos. 

Sleep 900 nA 
 Regulador de Tensão para parte digital desligado. Valores 
dos registradores retidos. Oscilador RC trabalhando no 
modo de baixa energia 

Sleep 92 µA 
 Regulador de Tensão para parte digital desligado. Valores 
dos registradores retidos. Oscilador de Cristal trabalhando. 

Sleep 160 µA 
 Regulador de Tensão para parte digital ligado. Todos os 
módulos em baixa energia 

 Idle  8,1 µA 

Ligação automática de RX a cada segundo com o oscilador 
RC trabalhando no modo de baixa energia. E a cada quatro 
ligações de RX ocorrendo uma calibração do PLL. Com o 
sinal no canal abaixo do nível sensoriado da portadora. 

 Idle 34 µA 

Ligação automática de RX a cada segundo com o oscilador 
RC trabalhando no modo de baixa energia. E a cada quatro 
ligações de  
 
RX ocorrendo uma calibração do PLL. Com o sinal no canal 
acima do nível sensoriado da portadora. Com timeout de 
23ms para RX e nenhuma palavra de preamble/sync 
encontrada 
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Idle 1,5 mA 
 Regulador de Tensão para parte digital ligado. E oscilador 
de cristal trabalhando 

RX 17 mA 2,4 kBaud, entrada na sensibilidade limite 

RX 14,5 mA 2,4 kBaud, entrada bem acima da sensibilidade limite 

RX 17,3 mA 10 kBaud, entrada na sensibilidade limite 

RX 14,9 mA 10 kBaud, entrada bem acima da sensibilidade limite 

RX 18,8 mA 250 kBaud, entrada na sensibilidade limite 

RX 15,7 mA 250 kBaud, entrada bem acima da sensibilidade limite 

RX 16,6 mA 
250 kBaud, entrada na sensibilidade limite (corrente 
otimizada) 

RX 13,3 mA 
250 kBaud, entrada bem acima da sensibilidade limite 
(corrente otimizada) 

RX 19,6 mA 500 kBaud, entrada na sensibilidade limite 

RX 17 mA 500 kBaud, entrada bem acima da sensibilidade limite 

TX 11,1 mA -12 dBm 

TX 15,0 mA -6 dBm 

TX 21,2 mA 0 dBm 

TX 21,5 mA +1 dBm 
 

2.6.2 Perfil de Consumo do Transceptor NRF24L01 

 O Transceptor nRF24L01, fabricado pela Nordic Semiconductor, pode 

ser configurado para operar basicamente em quatro modos, são eles [55]: 

 

 Power Down: neste modo, o transceptor nRF24L01 consome o mínimo 

de corrente. Todos os valores dos registradores são mantidos e a SPI é 

mantida ativa habilitada para trocas de configuração, carregando e 

descarregando dados dos registradores; 

 Stand-by I: Esse modo é usado para minimizar a média de corrente 

consumida enquanto mantém curtos tempos de inicialização. Nesse 

modo, somente parte do oscilador de cristal está ativa; 

 Stand-by II: Neste modo, armazenadores de clock extra estão ativos e 

mais corrente é consumida em comparação com o modo Stand by I; 

 RX: Esse modo está ativo quando o rádio é usado como receptor; 

 TX: é o modo utilizado para transmissão de pacotes. 
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 Em cada um desses modos de operação, o transceptor nRF24L01 

requer um determinado valor de corrente, conforme dados na Tabela 7: [55] 

TABELA 7 - PERFIL DE CONSUMO DO TRANSCEPTOR NRF24L01 [55]. 

Modo de 
Operação 

Corrente 
Consumida Condições 

Power 
Down 

900 nA   

Standby I 26 µA   

Standby II 320 µA   

  400 µA 
Corrente média durante 1,5 ms de inicialização do oscilador 
de cristal 

RX 13,5 mA 2 Mbps 

RX 13,1 mA 1 Mbps 

RX 12,6 mA 250 kbps 

RX 8,9 mA Média de Corrente durante a configuração de RX 

TX 11,3 mA 0 dbm 

TX 9 mA -6 dBm 

TX 7,5 mA -12 dBm 

TX 7 mA -18 dBm 

 

2.6.3 Comparação entre os Transceptores CC2500 e NRF24L01 

 Comparando os dois transceptores de menor consumo constantes na 

Tabela 5, pode-se concluir pelos dados apresentados nas Tabelas 8 e 9 que o 

transceptor nRF24L01 fabricado pela Nordic Semiconductor consome menos 

energia do que o transceptor CC2500 da Texas Instrument para a grande 

maioria das aplicações. Como pode ser visto na Tabela 8, este transceptor 

consome menos nos modos de operação de transmissão, recepção e stand-by. 

É possível que somente em aplicações que utilizam com muita frequência o 

modo power down, modo no qual, conforme Tabela 8, o transceptor CC2500 

consome menos, o CC2500 seja a melhor escolha. Outra vantagem do 

transceptor nRF24L01 é que ele possibilita uma taxa de transmissão de dados 

quatro vezes maior que o transceptor CC2500 conforme Tabela 9. Isto implica 
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num pacote de dados efetivos (payload) quatro vezes menor, portanto quatro 

vezes menos tempo de uso do meio de transmissão.  

TABELA 8 - CONSUMO. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

TABELA 9 - CONSUMO DE ENERGIA POR PAYLOAD. 

 

 

 

 CC2500 
 
nRF24L01 
 

Corrente RX 19,6 mA 12,3 mA 

Corrente TX 

(0dBm) 
21,2 mA 11,3 mA 

Power Down 400 nA 900 nA 

Standby 1,5 mA 32 µA 

 CC2500 
 
nRF24L01 
 

Tempo no Ar 100% a 500 kbps 25% a 2 Mbps 

Energia total 

Economizada em RX 
0% 84% 

Energia total 

Economizada em TX 
0% 87% 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Neste capítulo, serão mostradas as referências e especificações dos 

instrumentos, componentes e materiais utilizados no trabalho. Também serão 

apresentados os métodos utilizados para a composição e instalação dos mesmos e 

os métodos utilizados para a obtenção dos resultados experimentais exibidos no 

Capítulo 4 (Resultados). 

 Como já foi dito anteriormente, um dos objetivos deste trabalho é utilizar o 

princípio da conversão de energia eólica para energia elétrica para medir 

indiretamente a velocidade do vento num sistema de predição do potencial de 

energia eólica. Com base neste objetivo e na pesquisa feita na Seção 2.4 

(Microaerogeradores), foram desenvolvidos protótipos de microturbinas com 2 e 4 

pás visando-se uma verificação empírica do protótipo mais adequado à aplicação.

 Como não foi possível utilizar um túnel de vento dentro de especificações 

mais rigorosas, requeridas pela mecânica dos fluidos [25], para avaliar o 

desempenho dos protótipos, foi construído um túnel de vento com dimensões 

proporcionais as de um túnel de vento didático [56] e aproximadamente iguais a um 

túnel de vento utilizado para testar um protótipo de microturbina usado numa 

aplicação semelhante [15]. O túnel de vento construído é descrito a seguir.  

3.1 TÚNEL DE VENTO 

 O túnel de vento construído tem capacidade para gerar vento com 

velocidades entre 1 e 10 m/s. O duto foi feito com um de cano de PVC com seção 

transversal circular de 20 cm de diâmetro e comprimento de 1 m, como pode ser 

visto nas Figuras 22 e 23. Para atender as especificações de velocidade, foi feita 

uma pesquisa a respeito das possíveis soluções disponíveis comercialmente e 

decidiu-se por utilizar um ventilador com motor e hélices utilizados em 

aeromodelismo, como também o controlador de velocidade ESC (electronic speed 

control) e transmissor e receptor para ajuste das velocidades. As medições da 

velocidade do vento no túnel foram feitas em malha fechada, utilizando um 

anemômetro digital de fio quente inserido em um orifício localizado a 66 cm da fonte 

de vento e na metade da altura do túnel. Como o túnel foi usado em malha fechada 
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não foram necessários estudos de reprodutibilidade da velocidade do vento. A 

alimentação do ESC foi feita com uma fonte CC, as especificações destes materiais 

são dadas a seguir. 

3.1.1 Especificações do Material Utilizado no Túnel de Vento 

 Motor do ventilador:  

o Motor Brushless EMAX B2836-17 - 2450 RPM/V 
o Tensão de Alimentação - 7,4 a 14,8 V 
o Corrente sem carga - 0,7 A 
o Resistência Interna - 0,089Ω 
o Corrente Máxima 15 A 

 Hélices do ventilador: 5w061 Cessna 500- três pás - diâmetro 8’’ 

 Controlador de Velocidade - EMAX ESC (Electronic Speed Control) 

30A 

 Adaptadores de Hélices  E-ADHBL 22 

 Receptor – EK2 – 0420 – 6CH – Receiver ESKY 

 Transmissor – EK2 - 0404D – Transmissor 4 canais 

 Fonte de Alimentação 

o Fabricante - GRELCO 
o Modelo - G1330 
o Saída - 13 Vcc, 30 A 
o Potencia - 730 VA 
o Entrada - 230 Vca 50 Hz 

 

 Adaptador AC/DC: ACDC ADARTOR – Model: KY – 999 

I/P AC: 110 – 240 V AC 50-60Hz 

O/PDC: 12VDC – 1ª 

 Anemômetro: 
o Modelo - TAFR 180; 
o Fabricante - Instrutherm; 
o Resolução - 0,1 m/s; 
o Precisão - 3% + 1 dígito. 
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FIGURA 22 - ENTRADA DE AR NO TÚNEL DE VENTO. 

 

 

FIGURA 23 - SAÍDA DO TÚNEL DE VENTO COM GERAÇÃO DE ENERGIA NA MICROTURBINA. 
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3.2 PROTÓTIPO DA MICROTURBINA 

 O protótipo escolhido possui 4 pás e, portanto, tem coeficiente de potência 

maior em relação ao protótipo de 2 pás construído. De acordo com o que foi exposto 

no capítulo 2 quanto maior o número de pás maior o rendimento aerodinâmico da 

turbina. O protótipo da microturbina escolhido (Figura 24) foi construído na oficina do 

departamento de Engenharia Mecânica da UFPB. Foram utilizadas 2 hélices de 5’’ 

de diâmetro (12,7 cm) totalizando 4 pás. O centro da microturbina está 13 cm da 

base, e as especificações do motor C.C. utilizado para a conversão de energia 

mecânica em energia elétrica são descritas a seguir.  

 

 

FIGURA 24 - PROTÓTIPO DA MICROTURBINA. 

3.2.1 Especificações do Material Utilizado no Protótipo 

 O motor utilizado no protótipo da microturbina foi o modelo RF–300FA-

12350, fabricado pela Mabuchi Motor, cujas especificações estão sumarizadas na 

Figura 25. 
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FIGURA 25 - ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR CC. FONTE: MABUCHI MOTOR CO. LTD.[57] 

3.2.2 Avaliação do Protótipo 

 O método utilizado para avaliar o protótipo da microturbina envolve os 

seguintes passos: 

 Aquisição da tensão fornecida pela microturbina e da velocidade 

do vento simultaneamente para diversos valores de velocidade 

do vento, com duração de 30 segundos para cada valor de 

velocidade. Este passo foi feito para cargas de 50 Ω, 100 Ω, 150 

Ω e sem carga; 

 Cálculo da tensão média, velocidade média e potência média 

fornecida; 

 Aproximação das curvas velocidade do vento x tensão para 

cada caso; 

  Aproximação das curvas velocidade do vento x potência 

gerada; 

 Utilização da microturbina para alimentar o nó sensor; 
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 Para a execução do primeiro passo, foi desenvolvido o sistema de aquisição 

de dados descrito na próxima seção. Os resultados experimentais obtidos com a 

aplicação deste método estão descritos na Seção 4.2. 

3.3 AQUISIÇÃO DE DADOS 

 Com o objetivo de garantir medições mais precisas, foi desenvolvido um 

sistema de aquisição de dados simultâneos da turbina e do anemômetro, utilizando 

a plataforma Arduíno Uno e o circuito integrado MAX 232N, além do Scilab (software 

científico para computação numérica). O CI MAX 232N foi utilizado para adaptar os 

níveis de tensão do anemômetro para a plataforma arduíno. O diagrama de blocos 

do sistema de aquisição de dados pode ser visto na Figura 26 abaixo: 

 

FIGURA 26 - SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS. 

3.3.1 Especificações do Material Utilizado no Sistema de Aquisição de Dados. 

 Arduíno Uno; 

 Circuito Integrado driver/receiver MAX 232N; 

 Anemômetro TARF 180 – Instrutherm; 

 Software Scilab Versão 5.4.1; 

 Durante as aquisições foi utilizado um capacitor de 470 µF em 

paralelo com a microturbina, para diminuir a tensão de ripple. 
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3.4 SISTEMA DE ESTIMATIVA DO POTENCIAL DE ENERGIA EÓLICA 

 Para atingir o objetivo final deste trabalho, o desenvolvimento de um sistema 

de baixo custo e energeticamente autônomo para estimativa do potencial eólico em 

regiões urbanas, foi utilizada a ferrramenta de desenvolvimento de transmissão de 

dados sem-fio EZ430-RF2500 da Texas Instruments, que atende às especificações 

do projeto. 

 Para alimentar o transceptor e o microcontrolador com a microturbina de 

maneira adequada à aplicação pretendida, foi necessário condicionar o sinal gerado 

pela microturbina através de um circuito elevador de tensão, visando assegurar o 

funcionamento destes dispositivos a partir do valor de velocidade do vento mínima 

de interesse, 3,4 m/s, para o qual a tensão na saída da microturbina é de 

aproximadamente 1,2 V, insuficiente para a operação do transceptor. Com o objetivo 

de acomodar velocidades do vento de até 15 m/s, para os quais a turbina geraria 

aproximadamente 5V, decidiu-se por configurar a tensão na saída do circuito 

elevador de tensão em 5 V. Desta forma, foi necessária a inserção de um LED em 

série com a saída do conversor para garantir a tensão de alimentação do nó sensor 

menor que 3,6 V (limite máximo do transceptor).  

 Para garantir a inicialização do sistema na velocidade do vento mínima de 

3,4 m/s foi necessária a inserção de um capacitor de 20 mF na saída do 

conversor/elevador. Esse capacitor foi utilizado com o objetivo de armazenar energia 

suficiente para inicialização do sistema, pois foi verificado através de testes, que, o 

nó sensor consome mais durante os procedimentos de sincronismo com o nó 

central. 

 Também foi inserido um divisor resistivo de tensão por 2 no circuito de 

medição do sinal gerado pela microturbina, para adaptá-lo às especificações 

elétricas da porta analógica do microcontrolador. O diagrama esquemático do 

sistema desenvolvido encontra-se na Figura 27, e as especificações do nó sensor e 

do circuito utilizado para condicionamento do sinal são dadas a seguir. 
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FIGURA 27 - SISTEMA DE ESTIMATIVA DO POTÊNCIAL DE ENERGIA EÓLICA. 

3.4.1 Especificações do Material Utilizado no Desenvovimento da Aplicação 

 Osciloscópio – DSO1024-A 200 MHz – Agilent Technologies 

 Multímetro Digital - Modelo - U1253A- Agilent Technologies 

 Conversor C.C./C.C. elevador - tensão de entrada de 1,2 a 5 V 

(fabricante Texas Instruments) 

 IAR Embedded Workbench IDE 

 Ferramenta de desenvolvimento sem fio eZ430 – RF2500 

 

 A ferramenta eZ430 – RF2500 utiliza o transceptor CC2500 e o 

microcontrolador MSP430F2274, ambos da Texas Instruments. 

o O transceptor CC2500 

 As especificações de consumo para o transceptor 

CC2500 estão na Tabela 6. Ele opera na faixa de 

frequência de 2400 GHz a 2483,5 GHz ISM/SRD. Tem 

sensibilidade de -104 dBm a 2,4 kBaud. 

o O microcontrolador MSP430F2274 

 Tensão de Alimentação: 1,8 a 3,6 V 

 Consumo: Modo ativo 270 µA a 1 Mhz 
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 Modo Stand by 0,7 µA 

 Modo desligado 0,1 µA 

 Acorda do modo stand-by em menos de 1 µs 

 Arquitetura RISC – 16 bits 

 Ciclo de Instrução 62,5 ns 
 

 O CC2500 pode ser configurado para ter um desempenho ótimo em várias 

aplicações. A sua configuração é realizada através da interface SPI (Serial 

Peripheral Interface) que comunica o microcontrolador (MCU) com o transceptor. 

Vários parâmetros podem ser programados através dessa interface como, por 

exemplo: Modo de operação (Power down, Power up), Frequência de oscilação do 

cristal, Modos de Transmissão e Recepção, Formato de Modulação, Taxa de Dados, 

Potencia de Saída do sinal RF, Wake-on-radio, entre outros. Na aplicação 

desenvolvida neste trabalho o CC2500 foi configurado para operar com frequência 

de oscilação do cristal de 8 Mhz, transmitindo com 0 dBm a cada 1 s durante 5 mS. 

 A Texas Instruments disponibiliza um protocolo que suporta o CC2500, este 

protocolo é o SimpliciTI. 

 O SimpliciTI é um protocolo para rede sem fio de baixo consumo. Este 

protocolo provê APIs a fim de facilitar o gerenciamento da troca de mensagem entre 

os dispositivos. 

 Este protocolo tem como características principais: 

 Consome pouca memória (menos de 8 kB FLASH e 1KB RAM 

dependendo da configuração) 

 Versatilidade (suporta uma gama de transceptores da Texas 

Instruments) 

 Suporta dispositivo em modo Sleep 

 

 O protocolo suporta duas arquiteturas: estrela e ponto-a-ponto (peer-to-peer) 

e permite o usuário implementar três tipos de dispositivos: End Device (Dispositivo 

Final), Range Extender (Repetidor) e Access Point (Ponto de Acesso). O End Device 

é o elemento base da rede, geralmente suporta muitos sensores ou atuadores. O 

Ranger Extender tem o objetivo de repetir frames a fim de aumentar o alcance da 

rede. Devido a esta função ele geralmente está ligado. As redes geralmente limitam 

o numero de dispositivos deste tipo em 4. O Access Point suporta funcionalidades 
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como o gerenciamento e permissão dos membros da rede. Na topologia estrela ele 

atua como o centro (hub) da rede. 

 A topologia da rede desenvolvida na aplicação de medição da velocidade do 

vento é a estrela, onde o Access Point é o que está conectado a USB e os outros 

conectados a rede são END devices. 

 As duas placas disponíveis no kit  eZ430-RF2500 vêm pré-programadas 

com distintos softwares. O SimpliciTI no Access Point gerencia a rede e está sempre 

ligado recebendo os dados amostrados pelos dispositivos finais (End Device) uma 

vez por segundo. Os End devices da Rede de Sensor sem Fio contém os sensores 

que implementam da aplicação e gastam mais tempo em modo de baixa potência, 

acordando a cada 1 segundo para fazer a amostragem da velocidade do vento no 

local onde está instalado e da tensão gerada na microturbina e envia os resultados 

para o Access Point. Depois de receber os dados dos End devices (dispositivos 

finais) o AP envia através da UART para a posta COM do PC para ser apresentada 

numa aplicação desenvolvia no software Scilab. 

3.4.2 Avaliação do Sistema de Estimativa do Potencial de Energia Eólica 

 Para avaliar o desempenho do sistema, foram feitos testes de precisão, 

consumo e tempo de inicialização. No teste de precisão, a velocidade do vento 

incidente na microtubina foi medida pelo sistema desenvolvido e comparada com o 

valor medido pelo anemômetro de referência.  

 O teste de consumo foi feito calculando a corrente média consumida pelo 

sistema e pelo nó sensor e multiplicando-se pela tensão na entrada do sistema e do 

nó sensor respectivamente para um determinado valor de tensão na entrada.  

 O tempo de inicialização foi medido por meio da curva de tensão no 

capacitor em paralelo com a saída do conversor C.C. para uma velocidade do vento 

mínima de aproximadamente 3 m/s. Os resultados são descritos no próximo 

capítulo. 
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4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 O objetivo deste capítulo é apresentar a análise dos resultados 

experimentais obtidos ao longo de todo o trabalho. Ele está dividido nas 

seguintes Seções: 4.1 Avaliação do túnel de vento; 4.2 Caracterização do 

protótipo da microturbina; 4.3 Testes da aplicação de monitoramento da 

velocidade do vento. Na Seção 4.1, são apresentados os valores de velocidade 

do vento no centro do túnel em duas posições diferentes: a 66 cm da entrada e 

na saída do túnel. Tais medidas foram obtidas para classificar o tipo de 

escoamento no túnel de vento. Esta classificação foi necessária para definir o 

método de utilização do túnel de vento, já descrito na Seção 3.1. Ainda na 

Seção 4.1 os valores de velocidade do vento ao longo do diâmetro horizontal 

da área de seção reta do túnel posicionada a 66 cm da entrada são 

apresentados e analisados. Esses valores também foram importantes para 

classificar o tipo de escoamento no túnel de vento. Na Seção 4.2, são 

apresentadas e analisadas as curvas da tensão fornecida pela microturbina em 

função da velocidade do vento e da potência gerada pela microturbina em 

função da velocidade do vento, ambas as curvas foram obtidas para diversos 

valores de carga. Esses resultados foram importantes para caracterizar a 

microturbina. Finalmente, na Seção 4.3, os resultados dos testes com o nó 

sensor, alimentado pela microturbina, e executando a aplicação de 

monitoramento da velocidade do vento, são apresentados e analisados. Estes 

testes foram feitos para avaliação da precisão, consumo e tempo de 

inicialização do sistema. 

4.1 AVALIAÇÃO DO TÚNEL DE VENTO 

 Na Figura 29, são mostrados os valores da velocidade do vento no 

centro do tubo em dois pontos diferentes: com o anemômetro posicionado em 

um orifício a 66 cm da entrada do túnel e na saída do túnel há 1 m da entrada 

conforme esquema da Figura 28. Os valores médios e os desvios padrão dos 

dados exibidos na Figura 29 estão na Tabela 10. 

 

 



RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

71 

 

FIGURA 28 - ESQUEMA UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO DO TÚNEL DE VENTO. 

 

 

FIGURA 29 - VELOCIDADE DO VENTO AO LONGO DO TÚNEL DE VENTO. 
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TABELA 10 - VALOR MÉDIO E DESVIO PADRÃO. 

 Média Desvio Padrão 

Orifício 4,14 0,1231 

Saída 4,31 0,0616 

 

 De acordo com os conceitos expostos na Seção 2.1.5, o escoamento 

de um fluido em um tubo é considerado não desenvolvido quando a velocidade 

do fluido varia ao longo da distância longitudinal do fluido. Portanto, pode-se 

concluir que o escoamento ao longo do túnel de vento utilizado neste trabalho é 

não desenvolvido, pois os valores das velocidades do vento nos dois pontos 

tubo referidos acima são diferentes. 

 Na Tabela 11, os valores da velocidade do vento ao longo do diâmetro 

da área de seção reta do túnel, a 66 cm da entrada, são apresentados. Os 

valores foram obtidos inserindo-se o anemômetro num orifício pelo Lado A, 

lado frontal do túnel (ver Figura 28) e num orifício pelo Lado B diametralmente 

oposto ao orifício do Lado A. O gráfico construído com os valores da Tabela 10, 

velocidade do vento em função da distância ao longo do diâmetro horizontal da 

área de seção reta do túnel de vento, pode ser visto na Figura 30. 

TABELA 11 - VELOCIDADE DO VENTO AO LONGO DO DIÂMETRO HORIZONTAL DA ÁREA 
DE SEÇÃO RETA DO TÚNEL DE VENTO. 

 2,5 cm 5 cm 7,5 cm 10 cm 12,5 cm 15 cm  7,5 cm 

Lado A 4,3 m/s 4,4 m/s 4,4 m/s 4,3 m/s 5 m/s 5,3 m/s 5,4 m/s 

Lado B 4,7 m/s 4,6 m/s 4,6 m/s 4,4 m/s 4,8 m/s 5 m/s 4,6 m/s 
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FIGURA 30 - VELOCIDADE DO VENTO EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA AO LONGO DO 
DIÂMETRO DA ÁREA DE SEÇÃO RETA DO TÚNEL DE VENTO. 

 

 Observando-se a Tabela 12 e a Figura 30, é possível concluir com 

base nos conceitos apresentados na Seção 2.1.4 que o escoamento é 

turbulento, pois a velocidade do vento ao longo do diâmetro é bastante variável 

indicando a existência de componentes do vento nas outras duas direções. 

 

 Por outro lado, aplicando-se a Equação (2.28) em que: 

 

 


 Dv 
Re  

com 

ρ (massa específica do ar) = 1,184 kg/m3 (a 25 ºC); 

v (velocidade média do ar) = 3,4 m/s mín e 10 m/s max (a 25 ºC); 

D (diâmetro do túnel) = 0,2 m; 

µ (viscosidade cinemática do ar) = 1,56 * 10-5 m2/s . 

 Obtém-se Re = 51610,26 para v = 3,4 m/s e Re = 151794.87 para v = 

10 m/s, nos dois casos os limites citados na seção 2.1.4 para classificação do 

escoamento como sendo laminar, ou transitório (laminar para turbulento) são 

ultrapassados, baseando-se nestas constatações pode-se reforçar a conclusão 

de que o escoamento é do tipo turbulento. 
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 O fato do tipo de escoamento ser turbulento não é considerado um 

grande problema, pois segundo a literatura, a maioria dos escoamentos é 

turbulenta [25]. No entanto, um bom túnel de vento deveria ter pelo menos uma 

região de escoamento turbulento plenamente desenvolvido, como foi colocado 

na Seção 2.1.5. Para atender a esse critério a relação entre o comprimento da 

região de entrada e o diâmetro do túnel deve ser obtida a partir da Equação 

(2.29): 

 

  

 

 Se o diâmetro do túnel utilizado neste trabalho (0,2 m) for mantido, de 

acordo com esta equação, o comprimento do túnel deveria ser maior que 33 

metros para que se tivesse uma região de escoamento turbulento plenamente 

desenvolvido. Como se pode constatar, esse comprimento é impraticável, é por 

isso que a maioria dos túneis de vento possuem conexões redutoras, para 

melhorar essa relação.  

 Portanto, em síntese, o túnel de vento utilizado neste trabalho possui 

escoamento turbulento não desenvolvido para faixa de velocidades de 

interesse, e a melhor forma encontrada de usá-lo foi medir a velocidade do 

vento sempre em um mesmo ponto de referência. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DA MICROTURBINA 

 A Tabela 11 contém dados da tensão fornecida pela microturbina e da 

potência gerada pela microturbina para diversos valores de velocidade do 

vento, com carga de 50 Ω, 100 Ω, e a vazio (neste caso, não há potência 

associada). A Figura 31 ilustra as aproximações das curvas da tensão em 

função da velocidade do vento e a Figura 32 ilustra as aproximações das 

curvas da potência em função da velocidade do vento. Estas curvas foram 

obtidas através da função polyfit do Matlab. As equações das curvas 

aproximadas são dadas após cada figura. 
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TABELA 12 - VELOCIDADE DO VENTO, TENSÃO E POTÊNCIA NA MICROTURBINA. 

Carga 50 Ω 

Velocidade 

do Vento 

(m/s) 

0 2.7  4.4 6.3 7.3 8.5 

Tensão (V) 0 0.68 1.29 2.11 2.55 2.92 

Potência 

(mW) 
0 9.25 33.28 89.04 130.05 

 

170.53 

 

Carga 100 Ω 

Velocidade 

do Vento 

(m/s) 

0 2.7 4.1 6.1 7.2 8 

Tensão (V) 0 0.81 1.39 2.39 2.9 3.28 

Potência 

(mW) 
0 6.60 19.30 57.03 84.73 107.65 

Sem carga 

Velocidade 

do Vento 

(m/s) 

0 2.7 4.2 6.3 7.3 8.3 

Tensão (V) 0 0.88 1.67 2.70 3.27 3.87 
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FIGURA 31 - VELOCIDADE DO VENTO X TENSÃO FORNECIDA PELA MICROTURBINA. 

 

Carga 50 Ω: 15,036,0)(  vvV                                                                     (4.1) 

Carga 100 Ω: 17,042,0)(  vvV                                                                   (4.2) 

Sem carga: 20,047,0)(  vvV                                                                      

(4.3) 

 

Em que V é a tensão em Volts e v é a velocidade do vento em m/s. 

 



RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

77 

 

FIGURA 32 - VELOCIDADE DO VENTO X POTÊNCIA GERADA PELA MICROTURBINA. 

 

Carga 50 Ω: 5,087,840,411,0)( 23  vvvvP                                     (4.4) 

Carga 100 Ω: 12,028,393,102,0)( 23  vvvvP                                     (4.5) 

 

Em que P é a tensão em mW e v é a velocidade do vento em m/s. 

 

 Analisando a Figura 31, pode-se concluir que a relação entre a 

velocidade do vento e a tensão fornecida pela microturbina é aproximadamente 

linear. De acordo com a Equação (4.3), o valor de tensão mínima de 1,2 V 

(limite mínimo do conversor C.C/C.C) ocorre quando a velocidade do vento é 

aproximadamente 3 m/s. Este valor de velocidade do vento atende bem as 

especificações do projeto, pois a velocidade do vento mínima de interesse para 

produção de energia elétrica a partir de energia eólica é em torno 3 m/s 

conforme pesquisa feita na Seção 2.3.3.  

 Durante os testes percebeu-se um comportamento dinâmico na carga 

representada pelo conversor/elevador C.C., verificou-se que a cada 11 
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segundos este conversor consome uma corrente 14 vezes maior que no 

restante do ciclo, o que justifica a necessidade de se caracterizar a 

microturbina para diversos valores de carga.Conforme especificações do 

fabricante do transceptor constantes na Seção 2.6, a potência mínima 

necessária para o seu funcionamento contínuo é de aproximadamente 60 mW 

(teórica), caso a tensão de alimentação seja em torno de 3 V. No entanto, o 

transceptor foi configurado para transmitir um pacote de dados a cada 

segundo, sendo acionado por um período aproximado de 5 ms, o que resulta 

em um ciclo de trabalho de 0,5%, e, portanto a potência média é de 60 

mW/200=300 W. 

 Observando-se a Figura 32, é possível verificar na curva em rosa 

(tracejada) que quando a velocidade do vento é 3 m/s, o valor de potência 

disponibilizada pela microturbina é de aproximadamente 8 mW, um valor mais 

que suficiente para suprir os 300W de potência média requerida pela 

aplicação. Para que o protótipo da microturbina eólica desenvolvido neste 

trabalho atendesse às especificações do sistema proposto, foi necessário à 

inserção de um capacitor em paralelo com a saída do conversor para 

armazenamento de energia conforme Figura 27. Dessa forma foi garantida a 

demanda da potência instantânea de 60 mW, sobretudo no momento da 

inicialização do sistema. 

 A forma de onda do sinal gerado pela microturbina pode ser vista na 

Figura 33. O sinal obtido tem período de 4 ms. Escolheu-se um capacitor de 10 

µF para ser colocado em paralelo com o canal analógico do microcontrolador, 

para diminuir o ripple do sinal gerado pela microturbina conforme Figura 27.  
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FIGURA 33 - FORMA DE ONDA NA SAÍDA DA MICROTURBINA A VAZIO. 

4.3 TESTES DA APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DA VELOCIDADE DO 
VENTO 

 O diagrama de blocos do sistema de estimativa do potencial de energia 

eólica desenvolvido, e testado neste trabalho foi apresentado na Seção 3.4. 

Foram feitos testes de precisão, consumo e tempo de inicialização, já descritos 

também na Seção 3.4. Seguem com os resultados desses testes: 

4.3.1 Precisão 

 Para medir a precisão da microturbina, e consequentemente calibrá-la, 

foram obtidos dados da velocidade do vento no túnel com o sistema de 

aquisição de dados já descrito na Seção 3.3, que incorpora um anemômetro de 

referência e os dados experimentais da velocidade do vento medida com a 

aplicação. É possível observar nos resultados da Seção 4.3.2 que a carga 

representada pelo sistema desenvolvido durante a medição da tensão gerada 
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pela microturbina tem comportamento dinâmico, isso dificultou a escolha da 

equação característica da curva velocidade do vento versus tensão a ser 

utilizada na aplicação. Decidiu-se por utilizar a Equação (4.3) (obtida sem 

carga) para conversão da tensão na saída da turbina (e medida pelo 

microcontrolador) em velocidade. Tal equação foi escolhida como um valor de 

referência inicial, sabendo-se da necessidade futura de ajustes para 

compensar o comportamento dinâmico da carga. 

 Ambos os resultados foram obtidos para uma mesma programação de 

velocidade do vento no túnel, utilizando-se como referência a velocidade do 

vento medida pelo anemômetro durante 20 s. Na Figura 34 são apresentados 

os valores da velocidade do vento medidos pelo anemômetro e pela aplicação 

durante 20 s. Na Figura 35 são comparadas as médias das velocidades do 

vento medidas durante 10 s pelo anemômetro e pela aplicação.  

 

 

FIGURA 34 - COMPARAÇÃO ENTRE AS VELOCIDADES DO VENTO MEDIDAS PELO 
ANEMÔMETRO E MEDIDAS PELA APLICAÇÃO. 
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FIGURA 35 - COMPARAÇÃO ENTRE AS MÉDIAS DA VELOCIDADE DO VENTO MEDIDAS 
PELO O ANEMÔMETRO E MEDIDAS PELO NÓ SENSOR. 

 

 É possível observar na Figura 34 que há uma diferença máxima de 

aproximadamente 5% (3,6 e 3,8m/s) entre as medidas. A variação temporal se 

deve ao fato de o procedimento experimental ter sido feito a partir de 2 

computadores distintos, um recebendo dados da velocidade do vento 

provenientes do anemômetro de referência, o outro recebendo dados da 

velocidade do vento provenientes do nó sensor. Como a inicialização do 

processo de medição foi manual, não é possível garantir uma simultaneidade 

exata entre as medidas. Observando-se a Figura 34 também se percebe que a 

forma é semelhante e que as duas linhas se encaixam melhor se for dado um 

atraso de 1 ou 2 s na linha de baixo. Em todo caso, para qualquer tempo, os 

valores obtidos diferem por no máximo 0,3 m/s, o que representa uma 

diferença menor que 10%. Na Figura 35 é possível fazer uma avaliação mais 

global da precisão. Nesta figura o erro máximo entre as médias da velocidade 

do vento medidas pelo anemômetro e as médias da velocidade do vento 

medidas pelo nó sensor é de aproximadamente 11 %.  

 A imprecisão nas medidas se deve ao fato de ter sido usado, nos 

procedimentos experimentais, um túnel de vento construído de forma empírica 

e um anemômetro não calibrado. Além disso, os elementos do sistema não 

foram soldados numa mesma placa de circuito impresso, o que explica a 

presença de ruído. Outra grande fonte de ruído observada foi o transmissor 
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usado no controle do motor da turbina geradora de vento no túnel, pois foi 

falado antes, que este controle é feito com um sistema sem fio proveniente do 

aeromodelismo. Como a caracterização da microturbina foi obtida a partir de 

dados medidos com estes instrumentos, já era esperado certo grau de 

incerteza entre as medidas.  

 Outra razão importante encontrada para explicar a incerteza entre as 

medidas é o perfil de consumo do conversor DC-DC, conforme observado na 

Figura 37. Este conversor consome 14 vezes mais energia cada 11 s. Nestes 

instantes a impedância de entrada do conversor diminui consideravelmente e, 

consequentemente, também diminui a tensão na entrada do conversor A/D 

usada para medir indiretamente a velocidade do vento. Portanto uma melhora 

significativa na precisão pode ser obtida ajustando-se os coeficientes da 

Equação 4.3 com base nos resultados experimentais na Figura 35. Outros 

aspectos que também podem melhorar são o uso de um túnel de vento bem 

maior, dentro dos padrões especificados pela mecânica dos fluidos para 

escoamento laminar e plenamente desenvolvido e um anemômetro calibrado 

para caracterizar a microturbina. Além da redução das fontes de ruído.  

4.3.2 Consumo 

 Para obter a potência média consumida pelo nó sensor desenvolvido, 

foi inserido um resistor de 10 Ω na entrada do nó sensor. Foi medida a 

diferença de potencial nesse resistor com uma tensão de entrada de 1,4 V 

(correspondente a uma velocidade do vento de 3,4 m/s) conforme esquema da 

Figura 36. A forma de onda da tensão medida sobre o resistor de 10 Ω pode 

ser vista na Figura 37. Observando a forma de onda da corrente consumida 

pelo sistema desenvolvido na Figura 37, obtém-se aproximadamente 44 mA, 

nos instante de maior consumo. Portanto, o consumo instantâneo do sistema 

proposto nesses instantes é de aproximadamente 61 mW. Considerando-se 

que esta demanda ocorre a cada 11 s durante 0,4 s, tem-se um ciclo de 

trabalho de 3,6 %. Como durante todo o tempo restante o consumo do nó 

sensor é de aproximadamente 4,2 mW. A potência média consumida pelo nó 

sensor é de aproximadamente 6 mW, menor que a potência produzida pela 

microturbina na velocidade mínima do vento de 3,4 m/s que é 8 mW. 
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  Para obter a potência média consumida pelo microcontrolador e 

transceptor também foi inserido o resistor de 10 Ω em série com a alimentação 

destes. A forma de onda da tensão medida sobre esse resistor pode ser vista 

na Figura 38. A corrente instantânea máxima consumida pelo microcontrolador 

e transceptor na aplicação de monitoramento da velocidade do vento é de 

aproximadamente 23,3 mA, como o nó sensor está alimentado com uma 

tensão de 3,4 V, tem-se um consumo instantâneo de 76 mW. O consumo 

instantâneo do microcontrolador e transceptor é maior do que o consumo 

instantâneo de todo o sistema; no entanto, o consumo do microcontrolador e 

transceptor é observado por um período de tempo muito menor (5 ms) que o 

consumo do sistema. Durante o período em que o nó sensor é acionado, sua 

energia é suprida pelo capacitor de 20 mF na saída do conversor), que é 

recarregado periodicamente pelo conversor C.C. (ver Figura 27). 

 

 

FIGURA 36 - ESQUEMA UTILIZADO NO TESTE DE CONSUMO. 
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FIGURA 37 - CORRENTE CONSUMIDA PELO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA 
VELOCIDADE DO VENTO. 

 

 

FIGURA 38 - CORENTE CONSUMIDA PELO NÓ SENSOR DURANTE A APLICAÇÃO DE 
MONITORAMENTO DA VELOCIDADE DO VENTO. 

4.3.3 Tempo de Inicialização 

 O tempo de inicialização do sistema pode ser visto na Figura 39 

(tensão no capacitor em paralelo com a saída do conversor C.C.). Como pode 

ser verificado, este tempo é de aproximadamente 10 s. A aplicação 

desenvolvida neste trabalho coleta dados do vento a cada 1 s. Conforme 

informações pesquisadas na seção 2.1.3, para que uma estimativa do potencial 

de energia eólica de um determinado local seja satisfatória são necessárias 

médias da velocidade do vento no local a cada 10 minutos [20]. Com esse 

tempo de inicialização o sistema necessita que a velocidade do vento seja no 
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mínimo 3,4 m/s por no mínimo 10 s, valores de velocidade do vento menores 

do que esse serão considerados nulos na média calculada, e isso pode ser 

previsto no procedimento de estimativa do potencial eólico. 

 

 

FIGURA 39 - TENSÃO NO CAPACITOR DURANTE A INICIALIZAÇÃO. 

 

 É importante notar que, este tipo de nó sensor autônomo é mais 

adequado para sistemas em se necessita de uma coleta de dados 24 horas por 

dia, como é o caso dos sistemas de estimativa do potencial eólico em áreas 

urbanas.  

 Embora o número de nós sensores e alcance de comunicação em um 

sistema dessa natureza dependa da complexidade da tarefa, neste trabalho foi 

considerada uma rede composta por pelo menos 10 nós sensores com cerca 

de 50 m de alcance de comunicação. O alcance do nó sensor desenvolvido (12 

m) pode ser melhorado economizando-se energia ao se configurar o nó sensor 

para enviar as médias da velocidade do vento de um determinado local a cada 

10 minutos, intervalo mais interessante para aplicações de predição do 

potencial de energia eólica [20]. Além disso, é possível aumentar o tamanho da 

antena do transceptor. A rede considerada pode ser vista na Figura 40. 
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FIGURA 40 - REDE CONSIDERADA NO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 
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5 CONCLUSÕES 

 Neste trabalho, foram pesquisados os mecanismos envolvidos no 

processo de medição da velocidade do vento para estimativa do potencial 

eólico de um determinado local. Com base nos resultados desta pesquisa, foi 

desenvolvido um protótipo de baixo custo de uma microturbina eólica com 13 

cm de altura e 5’’ de diâmetro. Para caracterização do protótipo, foi construído 

um túnel de vento de 1 m de comprimento e 20 cm de diâmetro e capacidade 

para gerar vento com velocidade de até 10 m/s. O protótipo foi testado e 

utilizado para alimentar um nó sensor numa aplicação de monitoramento da 

velocidade do vento também desenvolvida no presente trabalho. O princípio de 

geração de energia elétrica a partir de energia eólica foi, portanto, utilizado 

para medir indiretamente a velocidade do vento e ao mesmo tempo alimentar o 

nó sensor. Os dados da velocidade do vento coletados pelo nó sensor foram 

enviados a um nó central e processados por este nó.  

 O sistema desenvolvido foi testado, e os resultados dos testes 

mostraram sua capacidade para medir velocidades do vento entre 3,4 m/s e 10 

m/s. O valor mínimo está dentro da faixa de velocidades mínimas requeridas 

para o funcionamento de turbinas eólicas de pequeno porte (até 5 kW). O valor 

máximo pode ser ajustável num procedimento de calibração utilizando um túnel 

de vento comercial, além da necessidade de proteção do nó sensor caso a 

velocidade máxima seja maior. Na forma como a aplicação foi desenvolvida, o 

nó sensor tem alcance máximo de 12 m, medido experimentalmente. No 

entanto, esse alcance pode ser melhorado amplificando-se o sinal do 

transceptor, utilizando energia a ser previamente economizada ao se reduzir o 

ciclo de trabalho do transceptor. A precisão também pode ser melhorada 

reajustando os coeficientes da curva característica da microturbina utilizada 

nos testes experimentais, além da utilização de instrumentos certificados 

(anemômetro e túnel de vento) na obtenção de novas curvas. O sistema 

necessita de no mínimo 3,4 m/s de velocidade do vento durante 10 s para 

iniciar seu funcionamento. O consumo médio de 6 mW foi totalmente atendido 

pela capacidade de geração da microturbina com o auxílio de um capacitor 

para armazenamento de energia e ainda sobraram 2 mW. 
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 Baseando-se nos resultados experimentais apresentados neste 

trabalho, pode-se concluir que o sistema desenvolvido está apto a estimar o 

potencial de energia eólica de uma determinada localidade. Tendo-se em vista 

o tempo de inicialização no valor mínimo da velocidade do vento (3,5 m/s), 

pode se prever no tratamento estatístico dos dados que na ausência de dados 

por um período de 10 s, a velocidade do vento é inferior a 3,4 m/s. O sistema 

está configurado para um alcance de 12 m, podendo ser expandido. As 

soluções encontradas para viabilizar a autonomia energética do sistema foram 

de baixo custo, com exceção do circuito conversor e elevador C.C., que por 

uma questão de tempo e praticidade foi adquirido em uma placa de 

demonstração. No entanto este circuito pode ser implementado numa placa de 

circuito integrado (PCI) específica, visando atender a especificações exatas do 

projeto. A medição indireta da velocidade do vento por meio de uma 

microturbina eólica mostrou-se adequada à aplicação com baixo custo 

vislumbrada, e nós sensores podem ser colocados em qualquer lugar sem 

necessidade de baterias, desde que atendam os limites de alcance. 

 

 Os principais resultados deste trabalho de pesquisa foram sintetizados 

em um artigo científico, submetido e aceito para apresentação oral no 2014 

IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference: 

J. E. P. Braquehais, A. A. L. Souza, “Energy-autonomous Wind Speed Smart 

Sensor”. 
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